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The objective of this entire essay, founded on nineteen interviews of poetry readers at the 
public library in Borås, is to ascertain why people do read poetry. But in addition to examine 
what sort of people who enjoy poetry, as we11 as what they appear to get out of their exercise. 
I have also put together the position of the poetry reader as a customer of the library. 

The summary of contents is primarily based on direct quotations of the inteniews, and does 
not reflect any generally applicable facts about poetry readers. I am only trying to focus on the 
thoughts and sentiments on poetry experienced by a few randomly selected individuals. Dan 
Andersson, Karin Boye, Nils Ferlin and Gustaf Fröding were stated as favourites by rnany. 
The only thing in common subsequently found by those interviewed was a great affection for 
literature and a diligent usage of the library. 
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Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats - helt 
eller delvis - ar förbjudet utan medgivande av författaren/ 
författarna. 
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Efter tre terminer p& Bibliotekshögskol an... som jag här och nu tänker med. 
tystnad eftersom jag gärna vill bli godkänd på den här uppsatsen ... så fick man då den 
fjärde och sista terminen det något chockerande förtroendet att producera en egen 
magisteruppsats. För den, vars tidigare erfarenheter av ett st6rre uppsatsarbete 
inskränker sig till att aldrig ens påbörja uppsatsen i fråga, kan detta jamföras med att ge 
sig ut på Atlanten i en liten roddbåt. 

Men arbetet med denna uppsats visade sig faktiskt bli det roligaste under hela 
utbildningen. Det vore en överdrift att påstå att den här sista terminen uppväger de tre 
föregående - men slutet gott allting gott. 

Att det varit sa roligt att skriva denna uppsats kan till mycket stor del tillskrivas alla de 
trevliga lyriklasarna på Borås stadsbibliotek, som utan minsta wekan ställde upp på 
intervjuer, och verkligen ansträngde sig för att svara på både möjliga och omöjliga 
fiågor. 

Jag vill också här passa på att rikta ett stort tack till min kurskamrat Christine Weingart. 
Utan henne hade den här uppsatsen aldrig blivit skriven. Idén att göra en undersökning 
bland lyriklasare var fran början helt och hållet hennes, och meningen var att vi skulle 
skriva uppsatsen tillsammans. Christine lade ner ett enormt arbete på litteratursökningar, 
hon tillbringade närmare en mhad på högskolans bibliotek med att leta i alla 
tillgängliga databaser efter relevant litteratur och aktuell forskning inom området, och 
naturligtvis har jag haft stor nytta av många av hennes sökningar. 

Efter genomfört materialinsamlande skildes dock våra vägar,och av flera olika orsaker 
beslöt vi att skriva var sin individuell uppsats.Förhoppningsvis kommer detta att 
resultera i att vi kan vinkla det insamlade intervjumaterialet fran något olika håll. 

Och så till sist ... eftersom den här uppsatsen faktiskt handlar om lyrik vill jag gärna 
avrunda förordet med nhgra tänkvärda rader av Anna Maria Lenngren, som är en av 
mina personliga favoriter: 

"Ett odlat vett, en upplyst själ... 
vad. .. kunna böcker blott det skanka? 
Mitt barn, studera världen väl: 
den ger dig ämnen nog att tanka!" 

Borås i mars 1996 
Anna Aström 



Inledning 

Hela idén och tanken bakom den här uppsatsen är att göra ett försök att ringa in vad det 
finns f i r  olika anledningar till att människor väljer att läsa poesi. Vad är det för slags 
människor som ger sig tid att läsa dikter? Vilka favoriter har de, och vad far de ut av sin 
lbning? När, var och hur laer  man? Finns det verkligen utrymme för att slA sig ner och 
njuta av en diktsamling i dagens samhalle - där litteratur har blivit en f&sbara med kort 
hållbarhetstid och text ska serveras i digital form och helst överforas och snappas upp p& 
några sekunder? 

Eftersom undersökningen är gjord bland lyrikläsare p& Borås stadsbibliotek, blev ocksh 
biblioteksanknytningen självklar. Tidigare gjorda undersökningar har samtliga visat att 
lyrik på bibliotek är en smal och eftersatt genre som låntagarna inte fragar mycket efter, 
och inget tyder på att detta skulle ha ändrats de senaste åren. Här erbjöds ett tillflille att 
fraga några representanter ur denna lilla låntagargrupp vad de tyckte om biblioteket, hur 
ofta de utnyttjade det och om det farins något de tyckte saknades i bibliotekets hyllor. 

Intervjupersonerna haffades direkt vid lyrikhyllan och intervjuades på plats. Uppsatsen 
gör inga som helst anspråk på att lägga fiam några generella sanningar om lyrikläsare, 
min enda ambition är att försöka ge en bild av några olika läsarprofiler, utvalda av en 
slump. 

Bakgrund 

"Poesi, poiesis, är ett grekiskt ord som betyder skaldekonst eller det som 
skaldekonsten frambringar, vad vi kallar dikter. Det finns också ordet 
lyrik, som egentligen avser sångbar poesi, sån som man fiamföde till 
lyra. På svenska används ordet oftast i samma allmänna betydelse som 
poesi." (Bäckström 1984, s 13) 

Det fanns en tid när det inte ansags särskilt märkvärdigt eller egendomligt att ge ut 
läroböcker på vers. På sexton- och sjuttonhundratalen var versformen ett utbrett sätt att 
skriva, och hade hög status hos makthavarna, det var inte alls ovanligt att förena ett 
didaktiskt ändamål med en konstniblig utformning. (Malmgren 1986, s 155) 

Idag skrivs inga avhandlingar på blankvers. Inte heller nyhetsmeddelanden i TV eiler 
referat av fotbollsmatcher författas på vers. Man kan tala om en total separation mellan 
praktiskt och litterärt språk. Det är egentligen först under nittonhundratalet som konsten 
helt isolerats fran den vanliga världen. Idag förknippas dikt helt med fiktion och 
inbillning - till skillnad fran fakta och praktisk nytta. (ibid, s 155- 159) 

Före romantiken betraktades litteratur och poesi som en integrerad del av socialt och 
politiskt liv, och konsten var en aktiv del av vardag och högtid. Under artonhundratalet 
började den förändrade synen p& poesi komma in i bilden, inte minst genom att poeten 
som person nu upphöjdes till en mycket speciell slags manniska. Han förgudades och 
betraktades som en "förbindelselank med eviga värden". (Tompkins, se Malmgren 1986, 
s 160) 



Idag betraktas dikten som ett slags egen vald. En plats B r  ordning, mening och helhet 
som inte har mycket att göra med världen utanfor. Litteraturvetaren och 
litteraturkritikern har klivit in i bilden. Tolkning och förståelse har blivit vetenskaplig, 
och en professionell verksamhet. Att tolka litteratur är en syssels&tning för specialister, 
och textanalytisk skolning har blivit ett måste. En omhuldad uppfattning är att varje text 
bär på en inre och objektiv mening - som går att finna för den som skolats till det. (ibid, 
S 161-162) 

Inte nog med det. Även professionella tolkare hamnar i inbördes dispyter om vilken 
utgångspunkt analysen bör ha. Ska man inrikta sig på bakgrunden till verket, vad som 
kom diktaren att skriva som han gjorde, eller bör man inrikta sig på vad dikten har att 
säga en läsare idag, som kanske har helt andra erfarenheter och varderingar än vad 
poeten hade när dikten skrevs? Den "historiska" tolkningen syftar till att utreda social, 
politisk och idéhistorisk bakgrund, för att på det sättet förstå vilken innebörd diktaren 
den gången gav sina ord. (Hansson 1968, s 9) 

Ett nyare satt att tolka är att bortse fran författaren, och enbart titta på orden som star 
skrivna pA pappret. Den här metoden skäfskådas ganska kritiskt av Gunnar Hansson, i 
hans bok Tjugotvå diktanalyser. (1968) Han påpekar att vad man tolkar in i dikten måste 
ju komma någonstans ifiån. Någon eller några har läst en text och uppfattat den på ett 
visst sätt, alltså givit den en innebörd de själva hävdar att den har. Diktens "objektiva" 
innebörd kommer inte längre ifran diktaren, utan ifrån självutnämnda experter. ( ibid, s 
10-1 l )  

Var har då den vanliga läsaren blivit av på vägen? Det direkta mötet mellan läsaren och 
texten? 
Läsarens personliga associationer, byggda pA kunskap och erfarenheter, och läsarens 
känslor inför mötet med dikten? 

"Receptionundersökningar har visat att läsning kan vara en selektiv 
process, att läsare kan projicera fárdiga föreställningar på texten, att 
läsning kan fungera som bekraftelse av en given förfdrståelse, att läsaren 
kan awisa texten, att det snarare är läsaren som slukar texten än texten 
som slukar läsaren," (Malmgren 1986, s 178) 

Den personliga upplevelsen av en dikt, jämf'ört med den vetenskapliga textanalysen av 
samma dikt, kan allts& handla om tv% helt olika liisupplevelser. Och eftersom jag vet hur 
jag själv fungerar som läsare, totalt oprofessionell och i högsta grad selektiv, har det 
därför varit spännande och mycket roligt att gå ut och tala med "helt vanliga" lyrikläsare 
och få veta lite om hur andra människor upplever sin lasning. 

Avgränsningar 

Denna undersökning är av det lilla formatet, dessutom är den rent geografiskt b e m a d  
till Borås stadsbibliotek. Eftersom den är av helt och hållet kvalitativ karaktär är den 
heller inte i någon bemarkelse representativ för l y r i k l e  i allmänhet. Detta innebär att 
jag i den avslutande diskussionen inte kommer att göra något som helst försök att dra 
några generella slutsatser utifran resultatet. 

Någon värdering av den lyrik försökspersonerna talar om i intervjuerna, huruvida den är 
kvalitativt "bra eller dålig" kommer inte heller att förekomma. Delvis darf6r att detta 



omt-tide faller utanfdr ramen Br  vad jag varit nyfiken på, men ocksa p& grund av att det 
skulle kännas både fel och osympatiskt - för mig som person - att försöka betygssätta 
och gradera människors högst individuella val av läsning. 

Individuell kan för övrigt sägas vara något av ett nyckelord för hela uppsatsen. Jag 
anlägger inga sociala eller samhälleliga aspekter på någonting som sägs i intervjuerna. 
Inga paralleller kommer att dras mellan exempelvis yrke och utbildning och de enskilda 
personernas val av, eller åsikter om, vare sig lyrik eller övrig litteratur. Att ge sig ut i 
några svepande sociala spekulationer efter att ha samtalat med nitton personer vore ren 
dumhet. 

Även teoretiskt har jag begränsat mig till att presentera dg ra  få internationella 
receptionsteorier, i första hand har jag inriktat mig på att redovisa den svenska 
forskningen. 

Syfte och problemformulering 

Det egentliga syftet och målet med hela uppsatsen är helt enkelt att göra ett litet försök 
till kartläggning av olika orsaker till, och upplevelser av, lyrikläsning. 

Bakgrunden och orsaken till denna undersökning är ingenting annat än ren nyfikenhet - i 
viss kombination med kravet p& att producera en uppsats - och den utgår inte fran n%gra 
som helst på förhand uppställda hypoteser. Min övergripande forskningsfiåga lyder 
alltså i korthet: 

Varför läser människor lyrik? 

Detta har jag försökt spegla genom att analysera nitton intervjuer med slurnpmiissigt 
utvalda lyrikläsare på Borås stadsbibliotek. De olika fiigeområden jag velat belysa kan 
sammanfattas i följ ande punkter: 

Vilka olika människor hittar man vid bibliotekets lyrikhylla, och vad letar de efter? 
Vad får de ut av just lyrik, som inte annan litteratur kan ge? 
När och hur läser de poesi? 
Vilka favoritförfattare har de, och varför? 
Är de bara konsumenter eller skriver de själva ocksa? 
Hur ofta utnyttjar de biblioteket och bibliotekariernas kunskaper? 

De två sista punkterna, som egentligen inte handlar om lyriklitsning utan snarare om 
läsarna själva, är snarast att betrakta som ett försök att ge de olika Iiisarprofilerna lite 
mer "kött på benen". 

Eftersom hela undersökningen är knuten till Borås stadsbibliotek blir min definition av 
lyrik i det här fallet allt som stadsbiblioteket i Borås har klassificerat som lyrik, och 
placerat i sin lyrikhylla. 



Läsaren och dikten 

Vad är det egentligen som händer i mötet mellan 1Baren och dikten? Var uppstar 
diktens mening och betydelse? Produceras den av författaren - och finns där fix och 
fardig för läsaren att leta fram - eller uppstår den i själva mötet med läsaren? Vad 
kommer ifh3.n texten och vad kommer infi.an läsaren sjäiv? 

Av tradition var det tidigare alltid poeten som betraktades som det skapande geniet, den 
som kunde uttrycka tillvarons innersta, medan läsaren i bästa fall fall kunde tolka och 
passivt återspegla diktens mening. Författaren skapade - och läsaren återskapade. 

Sedan receptionsforskningen börjat penetrera läsarens upplevelser har det emellertid 
visat sig att väldigt mycket av det som händer vid mötet mellan läsaren och texten sker 
inom läsaren. Att betrakta läsaren som "ett blankt blad på vilket texten klottrar ner sina 
budskap" är alltså inte längre gångbart. (Malmgren 1984, s 33-41) Många 
litteratwteoretiker har under senare år lagt fiarn olika teorier om hur läsare tar emot 
texter. Vissa av dessa teorier kompletterar varandra, medan andra utgår fran diamentralt 
motsatta ståndpunkter och inte kan mötas pA en enda punkt. 

Dessutom fokuserar ju olika forskare olika aspekter av problemet, vissa utgår i sina 
studier huvudsakligen från texten, medan andra inriktar sig helt pA mottagaren - läsaren. 

Den tidigare självklara utgångspunkten - som for all del fortfarande hävdas av vissa 
forskare - att det finns en objektiv inbyggd mening i varje text, och att det är läsarens 
uppgift och mål att lära sig hitta denna mening, har alltmer börjat ersattas av 
uppfattningen att det är mötet mellan läsaren och texten som skapar betydelsen. De 
flesta inom den moderna receptionsforskningen är ganska Brsiktiga med att uttala sig 
om "objektiva" tolkningar, eftersom vetenskapen idag, till skillnad från tidigare, har 
bö jat ifi-agasätta objektivitet som ett ideal. 

Att det faktiskt fanns ett samband mellan läsaren och texten uppmärksammades för 
första gången på 1920-talet av forskaren I.A. Richards. Innan dess hade empirisk 
forskning av det här slaget över huvud taget inte förekommit, Richards gav först ut ett 
teoretiskt analyserande verk, Principles of Literary Criticism. NAgra år senare kom 
Practical Criticism, där han redovisade och analyserade hur universitetsstudenterna i 
Cambridge läste och tolkade ett antal utvalda dikter. (Hansson 1995, s 13-15) Richards 
banbrytande forskning jämnade vägen for ett stort antal efterföljare, här i Sverige i första 
hand Gunnar Hansson. Gunnar Hansson har kommit att bli något av en galjonsfigur 
inom svensk receptionsforskning, och jag kommer att återviinda till honom Atskilliga 
gånger i denna uppsats. 

För säkerhets skull är det kanske bäst att jag poiingterar att detta teoriavsnitt absolut inte 
kommer att presentera någon fullständig genomgång av alla olika receptionsteorier som 
finns, i så fall skulle hela uppsatsen kantra på grund av teoretisk slagsida. Min avsikt är 
bara att lyfta Fam några olika receptionsteoretiker som jag tycker kan vara intressanta 
att ha som en bakgrund till intervjuerna på stadsbiblioteket i Borås. 

Precis som begreppet "psykologi" har "receptionsteori" kommit att bli ett samlingsnamn 
på en mängd olika teoretiska imiktnhgar, som ofta inte har mer gemensamt än själva 
namnet. I många fall har forskarna utgatt ifran olika riktningar inom den klassiska 
psykologin. Man har alltså inte i egentlig mening skapat några nya teorier, utan snarare 
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tillämpat och utvecklat de som redan fanns, men inom ett nytt område.Olika 
receptionsteoretiker strider hitftigt mot varandra - p& exakt samma satt som olika 
psykologer alltid gjort, och dessutom ofia med mycket likartade argument. Vad som är 
nästan mest intressant att titta på är just hur olika forskare angriper problemomradet 
läsare - text, beroende på vilken skiftande bakgrund de sjalva har. 

En fransk antropolog och forskare, Pierre Maranda, har exempelvis skrivit om metaforer 
och tollcning av språkliga meddelanden sett ur ett samhallsperspektiv. Han menar att 
olika språkliga metaforer i hög grad piiverkas av vad som är allmänt vedertaget inom 
den kultur som styr i samhället. Maranda hävdar att modernismens tro p& det egna 
språkets fiihet fian samhällets konventioner bara är en illusion. (ed Malmgren 1984, s 
9) Metaforer som enligt författarna själva är b&de djärva och surrealistiska kan alltd 
logiskt begripas av vem som helst med samma kulturella referensramar. 

Även den tolkande läsaren styrs enligt Maranda av bestämda regler. Vår tolkning av 
konst eller litteratur utgår fran två principer, accepterande eller avvisande. Dessa två 
principer fungerar som ett slags skyddsmekanism, både socialt och individuellt, och 
hjälper oss enligt Maranda att överleva i samhället. Tolkningsprocessen går till så att det 
vi kan känna igen och sätta begrepp på accepterar vi, medan vi filtrerar bort och awisar 
allt som inte stämmer med vår egen "semantiska karta". (ibid, s 10-1 1) 

En annan litteraturteoretiker, Jonathan Culler, har ur en strikt pedagogisk synvinkel 
undersökt vilka strategier vi anviinder oss av vid diktläsning. Han hör till dem som i sin 
forskning helt utgår fran att det är själva texten - absolut inte läsaren - som är det 
viktiga. Culler förhåller sig kallsinnig till analyser av vanliga miimiskors faktiska 
läsning, vilken han anser vara alldeles %r influerad av ovidkommande och irrelevant. 
faktorer för att vara vetenskapligt intressant. (en1 Malmgren 1986, s184) Läsarens 
personliga associationer och eventuella sympatier och antipatier betraktas av Culier 
snarast som störande element som skymmer sikten för att förstå textens inneboende 
mening. 

Vanliga livserfarenheter räcker inte, enligt Culler, för att bilda sig en uppfattning om en 
litterär text, bland annat därför att det är sipass många icke-personliga faktorer som 
spelar in vid tolkningen. Det handlar om strategier och tankeoperationer som faktiskt 
maste tränas in, och Culler anser att läsaren för att förstå en text måste utbildas och 
utveckla litterär kompetens. Denna kompetens uppnås genom inskolning i den litterha 
traditionen, och ska förstås som en slags "tyst kunskap". (ibid, s 185) 

Norman Holland, som inte bara är litteraturvetare utan även yrkesverksam 
psykoanalytiker, utgår i stället helt och hållet i& Iiisarens upplevelser. Han anliigger 
ett individuellt och djupspykologiskt synsätt när han slår fast att läsning alltid utgår f& 
subjektet (dvs läsaren) och inte fran objektet (texten). Allt vi läser filtreras, enligt 
Holland, undermedvetet genom viha individuella personligheter, och att tolka entext är 
alltså en känslomässig och inte en intellektuell process. 

Holland tillampar klassisk psykoanalys när han studerar vad som hiinder i mötet mellan 
läsaren och texten, och hävdar att alla våra handlingar, aven läsning av l i t terh texter, 
utgår fran ett grundläggande identitetstema. Detta tema utvecklas tidigt i varje 
människas liv, och fungerar både som ett skydd mot, och en anpassning till, yttre krav. 
Ytterst fungerar vårt individuella identitetstema helt enkelt som ett skydd för vår 
personliga identitet. Läsning fungerar alltsii på ett djupare plan bara som ett sätt att söka 



sjäivbekraffelse - även hos de mest intellektuella läsama(Holland, se Malmgren 1984 s 
127-131) 

Holland har också, kanske inte helt oväntat, kritiserats för detta synsatt. Kritiken mot 
honom har utgått fran i stort sett samma argument som den traditionella kritiken mot 
psykoanalysen. Lars-Göran Malmgren skriver till exempel i Den konstiga konsten 
(1984, s 143) att människan i Hollands individualpsykologiska teori reduceras till att 
framstå som "en driftsstyrd överlevnadsmaskin" och anser att synen bottnar i "en ganska 
hopplös kombination av individualism och determinism". 

Inom tysk receptionsestetikl är Wolfgang Iser ett ledande namn. Iser är i sin forskning 
betydligt mer intresserad av teori än av empiri, och utgh i sina verk från texterna och 
inte fran empiriska 1äsanindersökn.ingar.Läsaren finns visserligen med - och är ingen 
oviktig person - men det handlar mer om "en tänkt och konstruerad idealläsare" än om 
verkliga existerande läsare. (ed Hansson 1995, s 21) 

Iser hämtar sina teorier fiån gestaltpsykologin, en helhetsorienterad rörelse inom 
psykologin som vikte fram i Tyskland i början av seklet som protest mot den tidigare 
elementpsykologin. Grundsynen inom gestaltpsykologin bygger i stora drag på att 
människan for att skapa ordning och reda i en kaotisk omvärld hela tiden strävar efter att 
skapa helheter (s k gestalter). 

Vi utvecklar alltså vår förståelse av omvärlden genom en växelverkan mellan vad Iser 
kallar "schema" och "korreW1. När vi anpassar nya upplevelser till redan fardiga 
mönster använder vi scheman, men när vi möter nya erfarenheter, som inte kan anpassas 
till våra gamla scheman, korrigerar vi dessa, och detta kallar Iser för korrektur. 
Förståelse utvecklas alltsa genom en dialektik mellan schema och korrektur. (Iser, se 
Malmgren 1986, s 166) 

Wolfgang Iser menar också att litterart språk skiljer sig fran annat språkbruk på s& satt 
att litterära texter är i mer eller mindre grad skrivna i obestämd form, eftersom de inte är 
direkta avbilder av verkligheten. Texten är en egen skapad verklighet, och därmed blir 
också läsningen en egen skapelse. Ju mer obestiimd fi-amställningen &, desto mer måste 
läsaren själv tolka. Iser talar om ett "tomrum" i dikten, som läsaren själv måste sträva 
efter att ella i. ( e d  Malmgren 1984, s 47-48) 

Lite grand inne på samma linje är två danska forskare, Finn Brandt-Pedersen och Anni 
Rönn-Poulsen. I en bok om litteraturpedagogik, Genrebogen, vidgar de dessutom 
begreppet genre till att gälla inte bara texten utan ocksa i viss mAn läsaren. Som Itisare 
har vi alltså våra egna sätt att förstå och uppfatta verkligheten - ett slags inre genrer som 
skapar olika förväntningar hos oss i olika situationer. De båda danska forskarna menar 
att vi som läsare är så styrda av bestamda förväntningar p& texten s& vi kan bli irriterade 
av vad vi uppfattar som "avtalsbrott" fiån författarens sida. 

De utgår ocksa i& att olika litterara genrers språkliga framställningar skiljer sig 
varandra i så hög utsträckning så de ställer helt olika krav på lasania. Medan 
sakprosatexter bör läsas bokstavligt kräver fiktiva berättelser ett helt annat 
tolkningsarbete av läsaren. Detta illustreras enkelt genom en rak linje från vänster till 

H& skiljer man mellan receptionsforskning, alltsa den praktisk-empiriska verksamheten, och 
receptionsestetik som en mera teoretisk inriktning. (Hansson 1995, s 2 1) 
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höger, där sakprosans slutenhet ligger längst till vänster, och allra lhgst ut till höger p& 
denna skala placeras den moderna lyriken, som med sin öppenhet och sin indirekta 
relation till verkligheten kräver att l&aren bhde tolkar och använder e ,pa  personliga 
associationer och symboler för att skapa mening i texten. (ibid, s 55-58) 

Även Tom Hedlund, som är litteraturvetare , betonar i sin bok Att förstd lyrik (1979, s 
29-30) den stora skillnaden mellan att läsa lyrik och att läsa annan skönlitteratur. Just 
det faktum att dikten ofta använder sig av symboler gör att läsaren måste arbeta med 
texten och sa att saga översatta den till sin egen verklighet. l 
Just genom sin obestämdhet far poesin en allmän giltighet som gör att d n kan liknas 
vid myten, En mytisk firnställning är tidlös, och den är gångbar för olk;cl i 
olika tider. I myten och dikten kan människor projicera sin oro och ån est Uiför det 
ofattbara och inför existensiellt grundläggande problem. Poesins och myte as värld är 
öppen både för skiftande historiska situationer och för olika individuella tio 

En forskare från USA, Stanley Fish, har beskrivit ett ganska lustigt expe ent han gjort 
med en grupp studenter. Efter en lektion i ämnet lingvistik och textanal s Itit han ett 
antal namn på kända lingvister stå kvar på svarta tavlan. Nästa grupp s m skulle ha 
lektion bestod av studenter som under en lång tid lärt sig identifiera och tolka kristna 
symboler. När dessa kom in till lektionen fsrklarade Fish att det som stod p& tavlan var 

69) 

1 
en religiös dikt och bad eleverna tolka den - vilket de också gjorde efter konstens alla 
regler. studenterna läste alltså en samling namn, skrivna på måfå, enligt "receptet" för 
hur man brukar läsa dikter och lyckades darigenom skapa en dikt.(Malmgren 1984, s 68- 

Receptionsforskning i Sverige 

Forskning kring hur läsaren mottar och tolkar en text har bildat utgångspiunkt för en helt 
ny syn på litteraturvetenskap och litteraturundervisning. Den nya utvecklingen kan i viss 
mån beskrivas som ett paradigmskifte, fiån objektiv till subjektiv forskning. ( Svensson 
1988a, s 17) Subjektivitet innebär alltså i det här fallet inte i någon bemärkelse 
"osaklighet och privat tyckande", utan snarare ett konstaterande av att d l  kunskap och 
mening är skapad av individer eller grupper i ett socialt sammanhang. (ibid) 

Gunnar Hansson, en pionjär 

Att över huvud taget intressera sig för laarens upplevelser var nhgot som svensk 
forskning inte intresserat sig för f6r- Gunnar Hansson 1959 publicerade sin 
avhandling Dikten och läsaren: Studier över diktupplevelsen. Han visalde med den att 
det mellan vanliga läsares faktiska upplevelser av en text, och litteriira experters 
tolkningar av samma text, existerar en rejal k1yfI.a. Klassiskt blev exemplet med en 
folkhögskoleelevs högst personliga tolkning av Runebergs vemodiga k:ärleksdikt Den 
enda stunden. Denna tolkning (som har lyckats f5 det till att förfalltaren är ute p& 
skogpromenad och möter en älg ) gjorde "den analytiska trafiken osäker lite överallt i 
landet, och särskilt i trakter där naturen och andra omständigheter hiar gjort sikten 
nedsatt", skrev Gunnar Hansson sjalv. (Hansson se Svensson 1988b, s 35) 



Hans avsikt var att ruska om lite bland de litteraturvetare och litteraturkritiker som 
hittills varit enväldiga experter på området. Hansson menar att läsningen av en text 
alltid är ett möte, en aktiv process, där läsaren tolkar och förstår det l m  utifiån sina 
egna referensramar. Han rör sig med begrepp som "Brfattardikt" och "läsardikt". 
(Hansson 1975, s 22-24) 

Med Dikten och läsaren blev Gunnar Hansson banbrytare för de empiriska 
läsarundersökningarna i Sverige. Den här typen av undersökning krävde helt nya 
infallsvinklar och metoder, och ställde också nya krav på forskaren. (Hallberg 1988, s 
48-49) 

"Inte minst galler det ju att avlocka någon form av verbal respons 
läsare, som inte är vana vid att uttrycka åsikter om vad de läser - även 
om de annars kan ha mycket på hjärtat." (Hallberg 1988, s 49) 

En breddning av lasarperpektivet, så tillvida att han nu inte bara satte vissa utvalda 
texter i händerna på sina undersökningspersoner, utan utvidgade sina frågeställningar till 
vilka böcker läsarna själva valde - och varför - gjorde Gunnar Hansson i sin 
undersökning Inte en dag utan en bok: om läsning av populärj?ktion2, vilken 
publicerades 1988. Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur människor 
umgicks med sina böcker, och vad de hade f6r känslor och tankar kring sin lasning. 
(Hansson 1988, s 155) 

Röster från Lund 

1986 kom boken Svenska läsare ut, författad av Bengt Linnér och Lars-Göran 
Malmgren, forskare inom Pedagogiska gruppen i l und^. Den här undersökningen 
innehöll konkreta lasarportratt och beskrev också några litteraturpedagogiska försök 
inom ramen för forskningsprojektet Lasprojektet. ( Malmgren 1986, s 7) Något senare 
publicerades Den konstiga konsten: om litteraturläsning och litteraturpedagogik, ett 
urval uppsatser av Lars-Göran Malmgren. Han tar här upp begrepp som "personlig 
läsning" kontra "vetenskaplig textanalys" (Malmgren 1986, s 178) och fi.agar varför så 
många läsare känner motvilja mot att läsa s k kvalificerad skönlitteratur. 

I Den konstiga konsten ingår också en samling olika läsarporträtt av eleverna i en 
gymnasieklass p& Komvux, som @tt i uppgift att l&a Ann-Charlotte Alverfors roman 
Sparvöga, för att sedan analysera och diskutera sin läsupplevelse. Men iiven här utgår 
alltså undersökningen fi-ån en given text. 

Den okända läsaren 

Att forska på temat hur människor valjer sin läsning, och hur de upplever en text som de 
själva har valt, tycks inte precis höra till vanligheterna. Läsaren är överhuvudtaget en 
mycket anonym person, aven i G m a r  Hanssons forskning, och fkmträder aldrig som 
enskild individ i ett socialt sammanhang. (Stenberg 1993, s 6) Att inte bara den litterära 
eliten, utan också ofta författarna själva, ryggar tillbaka ui£ör verkliga läsare av kött och 

2 ~ o p u l ~ i o n  definieras i denna undersökning som @ra av de mest populiira serierna inom 
opuliirsortimentet - den s k kiosklitteraturen. ( Hansson 1988, s 29 - 30) 

%?edagogiska gruppen är en grupp forskare p& Litteraturvetenskap1iga institutionen i Lund. 
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blod, påpekas också av Jan Thavenius, en av Lundapedagogerna, i hans bok Kulturens 
svarta hål (1 987). 

"Sanningen att säga vet vi mer om vad manniskor läser ä n  om hur och 
varför de läser. Är det inte ett egendomligt förhållande? Vad säger det 
om den kultur vi lever i? Den tycks ju annars vara beredd att utforska det 
mesta. Men det finns alltsa märkliga luckor." (Thavenius 1987, s 183) 

Även författaren Göran Palm hör till dem som undrar var läsaren har blivit av i 
forskningen. I stället för att, som hittills, enbart agna sig åt att analysera författarna och 
ders verk vill han se en forskning som belyser alla olika former av hur mottagaren 
upplever verket. 

"Lika kända som konstnärerna är, lika okända är läsarna." (Palm 1978, s 
87). 

För att ytterligare legitimera tillkomsten av denna uppsats vill jag referera till en artikel 
av Kerstin Berggren, som publicerades 1954 (!) i Bibliotehbladet. Som bibliotekarie i 
Borås startade hon i oktober 1953 en alldeles egen undersökning, där hon under tre 
månader räknade alla diktböcker som lånades ut på Borås stadsbiblioteks 
huvudavdelning. Vid en sammanställning av resultatet konstaterar hon att siffran på 
utlåning inte blev "så usel, som man kanske hade kunnat fnikta", men hon påpekar 
också att man aldrig kan veta om en lånad bok verkligen blir läst. 

"Och ännu mindre vet vi ju i själva verket om hur bibliotekens låntagare 
läser, om de överhuvudtaget får ut något av sin lasning." (Berggren 1954, 
s 122) 

Kvalitativa intervjuer 

Att vi skulle använda oss av kvalitativ intervjumetod stod helt klart redan fiån början 
(när vi alltså var två personer som arbetade med uppsatsen). Målet var att nå ökad 
förståelse av fenomenet lyrikläsning och lyrikläsare, några medelvarden eller andra 
statistiska tabeller var vi inte intresserade av att plocka fiam. Till skillnad fiån 
kvantitativa undersökningar som snarast inriktar sig p& att mata, beskriva och filrklara . 
ett visst fenomen ville vi enbart inrikta oss pil att tolka och förstå hur olika människor 
upplever sin lyrilcltisning. (Patel & Tebelius 1987, s 43) 

Dessutom ville vi inte binda upp oss alltför mycket vid fat.digformiulera.de Mgor. Vi 
ville vara fiia att kunna &dra, fördjupa och följa upp flågorna under arbetets ghg, @r 
att i mesta möjliga mån kunna skräddarsy intervjuerna utifran intervjupersonerna själva. 
Eftersom det enligt Holme & Solvang ( 1991, s 104)) också är snarare regel än undantag 
att intervjuerna tenderar att förbdras under undersökningens gång, genom att den 
information som komrner fFam utvecklar nya frågeställningar, var vi också ganska 
övertygade om att undersökningen som helhet skulle vinna på att vi gjorde intervjuerna 
så ostrukturerade som möjligt. 



Den här metoden kan i och för sig vara lite riskabel att använda. Sjalva datahsamlandet 
kan tyckas förrädiskt lättsamt och roligt när man intervjuar helt på f i i  hand, men 
intervjuformen ställer också en hel del krav på intervjuaren i fraga om flexibilitet och 
följsamhet. Eftersom kvalitativa metoder snarast handlar om att maximera olikhetema 
hos fallen i urvalet måste metodens mångtydighet också utnyttjas till fullo, vilket inte 
gör den helt enkel att använda för den ovana forskaren. ( Eneroth 1989, s 65) 

Även bearbetningen av det insamlade materialet kräver betydligt mera arbete .än om man 
använder sig av en på förhand uppgjord mall. Inlevelse och intersubjektivitet är vid 
tolkningen inte bara önskvärt, utan också nödvändigt (ibid). Men i mitt tycke är detta 
inte bara en utmaning, utan också det roligaste och mest intressanta sättet att arbeta på. 
Det fhdiga resultatet får väl utvisa om jag tagit mig vatten över huvudet. 

Eftersom vi var ute efter att kartlägga våra försökspersoners personliga upplevelse av sin 
lhning valde vi att utforma intervjuerna s& att de s& mycket som möjligt skulle paminna 
om ett vanligt samtal. Genom denna form (vilket ofta innebar ett hoppande fram och 
tillbaka mellan olika frageområden) var det vårt mål att i så hög utsträckning som 
möjligt komma åt våra intervjupersoners spontana kbslor och tankar kring sitt 
lyrikläsande. 

Att använda bandspelare vid intervjuema var också ett självklart val, med tanke på att 
resultaten av undersökningen skulle redovisas till stor del med utgångspunkt från direkta 
citat. Att göra ordagranna anteckningar under själva intervjuerna skulle ha tagit alldeles 
för lång tid och dessutom stört rytmen i samtalen. ( Andersson 1994, s 181) Endast en 
av alla våra - sammanlagt 39 - tillfrågade försökspersoner tackade nej till intervjun på 
grund av att hon inte ville bli intervjuad med bandspelare. 

Vi startade dock med att försöka strukturera en intervjumanual, med en mängd olika 
delfragor inom alla de områden vi ville belysa (Se bilaga) Vi gjorde varsin pilotintervju 
med varandra utifrån den här manualen, dels för att se om fragorna fungerade och dels 
för att vänja oss vid bandspelaren. Under arbetets gång kom vi sedan att använda oss i 
mindre eller större utsträckning av den ursprungliga manualen. Själv lät jag i möjligaste 
mån mina intervjupersoner styra samtalen, och den ursprungliga manualen fick fungera 
mer som en komihåglista - så att jag inte helt skulle missa vissa ämnesområden. (Holme 
& Solvang 1991, s 1 1 1) . 
Eftersom våra intervjupersoner i så hög utsträckning har styrt formen för intervjuerna 
skiljer sig dessa också åt sinsemellan ganska mycket. De flesta av våra intervjupersoner 
tyckte uppenbarligen att det var mycket roligt att bli intervjuade, och hade dessutom ltitt 
för att uttrycka sina tankar och känslor. Vissa hade ont om tid, men ställde ändå upp, 
och uttryckte sig darför mera kortfattat. 1 genomsnitt tog intervjuerna mellan 15-20 
minuter att göra, även om nhgon enstaka utsträckte sig till hela 45 minuter. 

Tid och plats 

Borås stadsbibliotek valde vi helt enkelt p& grund av att vi ville ge undersökningen en 
viss biblioteksanknytning. Samtliga intervjupersoner har Ett berätta om hur de använder 
biblioteket, hur ofta de besöker det, om de använder sig av bibliotekariernas kunskaper 
och om de över lag är nöjda eller missnöjda med sitt bibliotek.( jfr Stenberg 1993) 



En ytterligare anledning var att vi tyckte det verkade mest praktiskt att leta lyriklbare i 
närheten av en lyrikbokhylla. Stadsbiblioteket i Borås är tämligen stort och väibesökt, 
och vi bodde båda inom rimligt avstånd. 

Samtliga intervjuer är alltsii gjorda p& stadsbiblioteket i Borås, i närheten av lyrikhyllan. 
Till att börja med hade vi hoppats på att kanske f3 tillgång till något tomt rum på 
biblioteket, där vi kunde suttit ensamma med våra intervjupersoner. Men eftersom det 
inte fanns något utrymme vi kunde använda fick vi helt enkelt utföra intervjuerna i den 
mån det fanns plats (och lite lugn och ro) vid lite olika bord i bibliotekets lokaler. Detta 
visade sig dock inte vara något stort problem n& vi väl kom igång. Vid några tillfällen 
kunde det bli lite stimmigt med lekande och stojande barn i bakgrunden, men i regel lat 
sig våra intervjupersoner inte störas. 

För att f"a lite lokalfag och bakgrundsmatierid Can biblioteket gjorde vi ocksa en 
intervju med bibliotekarie Lars-Inge Nilsson, som har hand om lyriken på Borås 
stadsbibliotek. Detta var den enda intervjun där både Christine Weingart och jag var 
närvarande. 

Men till att börja med gjorde vi alltså upp ett schema för en vecka som i stort gick ut på 
att vi satt och bevakade bibliotekets lyrikhylla i skift, fiån Mockan 10 på morgonen till 
klockan 20 på kvällen. Vi startade vecka 49 i december -95. Efter första veckan hade vi 
fatt sammanlagt tolv intervjuer, vilket vi tyckte var för lite, med tanke pk att de flesta 
inte var längre än ca 15 minuter. Vi beslöt att utsträcka datainsamlandet till en vecka till, 
och eftersom julhelgen stod för dörren bestämde vi oss för vecka 2 i januari -96. 

När vi gick ut andra veckan hade vi redan på förhand bestämt oss för att sätta en gräns 
vid 20 intervjuer. Vi ansåg att materialet skulle bli för stort och ohanterligt annars. 
Eftersom vi redan hade tolv intervjuer innebar det h& att vi inte behövde utstracka vår 
bevakning av lyrikhyllan till hela veckan, på fredagens eftermiddag fick vi vår tjugonde 
och sista intervju. 

Sammanlagt på dessa två veckor gjorde vi alltså 20 intervjuer. Men eftersom en illvillig 
bandspelare trollade bort en av dessa finns bara 19 redovisade i uppsatsen. h a  av dessa 
är gjorda av Christine Weingart, och de övriga elva av mig. 

Intervjupersoner 

Eftersom vi beslutat att använda oss av kvalitativa intervjuer var vart mål att hitta 
försökspersoner som verkligen läser lyrik för sitt eget nöjes skull, och som d W r  var 
motiverade att ställa upp på intervjuerna. Samtidigt ville vi lite grand låta slumpen styra, 
eftersom vi också tyckte att det var roligt att se vilka människor som faktiskt dok upp 
vid bibliotekets lyrikhylla. Vi hoppades p& en s& stor spridning som möjligt, både när 
det gällde ålder och typ av människor, och i sto* sett kan man nog säga att vi blev 
bönhörda. 

Vår taktik var helt enkelt att dyka på varenda människa som visade intresse för 
lyrikhyllan och be om en intervju. Innan vi kom igång hyste vi vissa farhagor att alla 
våra presumtiva försökspersoner helt enkelt skulle blåneka till att bli intervjuade av 
olika skäl, men dessa farhagor visade sig sakna grund. Visserligen var det en hel del 
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(närmre häften) av alla tillfrågade som svarade nej, men så gott som samtliga angav 
högst rimliga skäl, såsom tidsbrist eller att de egentligen inte var några lyrikläsare utan 
av högst tillfälliga orsaker befann sig vid lyrikhyllan. Efter två veckors intervjuande kan 
jag konstatera att de flesta människor faktiskt verkar tycka att det är roligt att bli 
utfragade om sin läsning. 

Ingen av våra intervjuade personer hyste minsta betänklighet mot att lämna ut namn, 
adress och telefornummer, även om alla garanterades full anonymitet i själva uppsatsen. 
Kön och ålder är uppgifter som jag tycker är av intresse, men jag har bytt ut namnen p8 
samtliga intervjuade. De ursprungliga listorna med namn och adresser kommer att 
förstöras när jag inte längre behöver dem. 

Banden med intervjuerna kommer att arkiveras på skolan, och de fullstandiga 
utskrifterna av intervjuerna kommer också att arkiveras (så länge de behövs) under 
betryggande former. Ingen av våra intervjuade krävde att f3 en utskrift av den bandade 
intervjun, många visade däremot intresse av att fi läsa uppsatsen i sitt f&diga skick. 

Den första veckan dök sammanlagt 22 personer upp vid lyrikhyllan. (Här raknar jag 
alltså inte in alla som uppenbarligen hade gått till fel hylla och så gott som omedelbart 
avlägsnade sig, utan bara dem som stannade såpass länge vid hyllan så vi hann fiam och 
be om en intervju.) 

Av de 22 tillfiågade var femton kvinnor och sju män. Tio tillfiågade ville inte bli 
intervjuade,av dessa var åtta kvinnor och två män. Fyra av dessa svarade nej på grund av 
att de inte hade tid, två samlade bara material till skoluppgifter och läste inte lynk 
annars, och ytterligare ~a tyckte inte att de läste tillräckligt mycket lyrik för att vara 
motiverade för en intervju. Av de tolv som svarade ja var sju kvinnor och fem män. 
&dem hos våra intervjupersoner den första veckan sträckte sig mellan 18 och 64 år. 

Andra veckan frdgade vi sammanlagt 17 personer, elva kvinnor och sex män. Nio 
tillfrågade ville inte bli intervjuade, av dessa var sju kvinnor och tvii män. Fyra stycken 
hade inte tid, en samlade bara material till en skoluppsats och tre ansåg inte att de läste 
tillräcklig mycket lyrik för att vilja ställa upp. En kvinna svarade nej darför att hon inte 
ville bli intervjuad med bandspelare. 

Sammanlagt andra veckan fick vi alltså åtta intervjuer, åldern hos de intervjuade sträckte 
sig mellan 16 och 79 år. (Tyvärr var intervjun med 16-åringen den där tekniken 
strejkande.) 

Alla som ställde upp på att bli intervjuade - utan undantag - var intressanta och roliga att 
prata med. Arbetet med intervjuerna visade sig vara mycket stimulerande, och dessutom 
var alla intervjupersoner både vänliga och samarbetsvilliga. Samtliga tog frågorna p8 
allvar och ansträngde sig verkligen för att tänka efter när de svarade. Våra trevliga 
försökspersoner kompenserade oss i hög grad för alla de M ö s a  timmar när .vi bara 
upplevde att vi satt och väntade vid en folktom hylla(Lyrilchyl1an var uppenbarligen inte 
den mest trafikerade platsen på det här biblioteket, det hände att vi fick sitta upp till en 
och en halv dag utan att f"a napp.) 

Eftersom vi valde våra försökspersoner enligt principen "först till kvarn" var det 
omöjligt att på förhand veta om vi skulle f% en jämn fördelning meilan kvinnor och män. 
Slumpen gjorde att vi vi fick elva intervjuer med kvinnor och nio med män. Men 



eftersom en intervju försvann, bygger min slutliga bearbetning av materialet pti tio 
intervjuer med kvinnor och nio med män. 

Metodens tillförlitlighet 

"Framgången med en intervju är beroende av kvantiteten och kvaliteten i 
den information som utbyts mellan intervjuare och intervjuad. 
Informationsflödet är beroende av fyra samverkande parter och 
betingelser: intervjuaren, den intervjuade, ämnet som avhandlas och den 
omedelbara intervjusituationen." (Andersson 1994, s 1 7 1) 

Eftersom vi var två intervjuare, med olika personligheter, har våra respektive intervjuer 
naturligtvis kommit att phverkas av detta. Det är möjligt att våra intervjuer fatt ett något 
annorlunda utseende om vi bytt försökspersoner med varandra. I mesta möjliga mån 
försökte vi dock arbeta så likartat som möjligt, dels genom att använda den ursprungliga 
intervjumanualen som ett stöd, och dels genom att låta intervjupersonerna dominera, 
och själva försöka hålla så låg profil som möjligt. Detta var dock, i sanningens namn, 
inte helt lätt för någon av oss. I synnerhet inte som vi medvetet valde ett ämne där vi 
båda var personligt engagerade. 

Men det kan också finnas fördelar med ett personligt engagemang. Jag hoppas att våra 
försökspersoner verkligen har känt att vi varit intresserade av att lyssna till deras åsikter. 
(Även i de fall där vi haft svårt att hålla tyst själva.) 

Förhoppningsvis balanseras ocksa våra skilda personligheter som intervjuare av att vi 
utfört ungefar hälften av intervjuerna var, elva mot åtta. 

Även våra intervjupersoner har varit en synnerligen heterogen grupp. Sja1vklart 
fokuseras olika områden om man intervjuar en 18-åring och en 79-åring. Några av våra 
intervjupersoner visade sig också vara lite professionella, i bemärkelsen att de var 
litteraturvetare, medan andra läste lyrik enbart för nöjes skull. Detta har säkert också, 
mer eller mindre omedvetet, påverkat intervjuernas ud0rmning. 

Intervjupersonernas motivation är naturligtvis också mycket betydelsefull. (ibid, s 179) 
Redan fran början bestämde vi oss för att inte på minsta vis försöka övertala ett 
motvilligt intervjuoffer. Frivillighet skulle vara a och o. Den har regeln höll vi ocksti 
ganska strikt på, men vad som vid vissa tillflillen kan ha pilverkat intervjuerna är att en 
del av våra vänliga och tillmötesgående intervjupersoner faktiskt hade andra tider att 
passa och ibland blev lite stressade av klockan. 

h e t  för sjalva intervjun var ju också i viss mån både personligt och opersonligt. Vi 
ville att våra försökspersoner skulle berätta dels om sina favorMrfattare och 
äisklingsböcker, eller enstaka dikter, men också att de skulle utveckla khslor och tankar 
kring sitt läsande. Det är inte helt otänkbart att omgivningen någon gång varit såpass 
störande så våra intervjuade kanske lagt band på både känslor och eventuella djupt 
personliga tankar. (Barnavdelningen ligger ju ganska nära lyrikhyllan och vid vissa tider 
på dagen var dar minst sagt full fart) Men i det stora hela tycker jag nog att våra 
intervjupersoner varit förvånansvärt meddelsamma och öppenhjärtiga Detta med tanke 
p% att samtliga var ofirberedda och salde upp utan minsta betänketid. 



Bearbetning och analys 

När samtliga intervjuer var utskrivna i sin helhet startade jag bearbetningen med att 
försöka leta ut lämpliga kategorier att hänföra de olika svaren till. Mina olika kategorier 
skapades alltsa efter att materialet var insamlat. En användbar metod, just när man inte 
har så mycket av tidigare forskning att stödja sig på, och dessutom inte vill missa viktiga 
aspekter i materialet, som ett på förhand uppdort kategorisystem kanske inte tar hänsyn 
till. ( Andersson 1994, s 201) 

Efter ett antal genomläsningar började detta arbete utkristallisera sig och ta form, 
dessutom hade jag redan under sjalva arbetet med utskrifterna börjat fundera p& 
bearbetningen, mer eller mindre omedvetet. Jag tog fasta på de råd Staffan Larsson ger i 
boken Kvalitativ analys - exemplet fenornenografi, där han påpekar att det är viktigt att 
låta bearb&ingaav.matt-_tid, darför att den faktiskt i stor utsträckning sker när 
maninte aktivt arbetar med den. (Larsson 1986, s 37) 

Eftersom samtliga intervjupersoner bandades under intervjutillfallena var de ocksa helt 
klara över att deras svar eventuellt skulle komma att citeras ordagrant, och ingen hade 
något att invända mot det. Jag har alltså inte ändrat någonting eller tagit bort någon som 
helst information ur intervjuerna. De av intervjupersonerna som eventuellt går att 
identifiera - genom exempelvis upplysningar om yrkesverksamhet - har alltså samtliga 
varit medvetna om detta. Jag har heller inte ändrat talspråk till skriftspråk, utan alla citat 
jag använder mig av i redovisningen har fatt kvarstå i sin ursprungliga form. (Holme & 
Solvang 1991, s 118) 

Eftersom jag i det har arbetet eftersträvar att ge en bild av hur människor sjalva 
upplever sin lyriklasning --det handlar alltså inte om att ge en objektiv bild av något utan 
om nitton mä&skors högst personliga uppfattningar - utgår jag ifiån den 
fenomenografiska4 ansatsen i min analys. 

I stallet för att utgå i& första ordningens perspektiv, d v s fakta som kan observeras 
utifran, använder sig fenomenografin av andra ordningens perspektiv - vilket innebär att 
det inte är frågan om vad som är sant eller falskt, utan om hur ett visst fenomen ter sig 
för någon. ( Marton, se Larsson 1986, s 12) 

Den här metoden gör alltså inte anspråk på att presentera en sanning som kan 
observeras utifrån, utan utgår helt ifiån manniskors personliga upplevelser av ett 
fenomen. Till skillnad fran fenomenologer, som använder sig sjalva som spegel dir de 
analyserar omvärlden, bygger metoden helt på empiri. Man försöker helt enkelt 
analysera och beskriva vad ett antal människor har sagt vid en intervju. ( Larsson 1986, 
S 12-13) 

Det är, enligt Staffan Larsson, hittills framst den pedagogiska forskningen som använt 
sig av den här metoden, men så vitt jag kan bedöma har den varit idealisk för en 
läsanindersökning av den här typen. 

Min resultatredovisning är, just med tanke på ovanstaende, till stor del byggd p& direkta 
citat ur intervjuerna. Att på detta satt låta de intervjuade själva komma till tals har för 

4 ~ n  speciell utveckling av kvalitativ metod, utarbetad av en forskningsgrupp som kallas Inom-gruppen 
och som verkar vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. 
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mig varit ett satt att försöka undvika feltolkningar och eventuella missvisande 
generaliseringar. Dessutom tyckte jag det blev roligare så - eftersom avsikten med hela 
uppsatsen är att presentera ett antal olika lyrikläsare av kött och blod. 

Vem läser lyrik? 

Att döma av vad jag såg under två veckor på Borås stadsbibliotek så kan det vara precis 
vem som helst. Våra intervjupersoner bestod av alla sorters människor i o h  åldrar - 
möjligtvis med en liten slagsida &t studenter i litteraturvetenskap. Men i stort kan man 
ändå säga att intervjugruppen utgjordes av väldigt många olika slags människor. Det var 
gymnasister och pensionärer, yrkesverksamma och sjukskrivna, litteraturstudenter, 
fritidspedagoger och präster ... Helt olika manniskor, med bara detta enda gemensamt, 
kärleken till poesin. 

Vad förde dig till lyrikhyllan just idag? 

Detta avsnitt kan ses som en inledande presentation av samtliga intervjupersoner, där de 
.får berätta om varför de hamnat vid lyrikhyllan just den här dagen, och vad de sökte 
efter. 

Adam 64 letade inte efter något speciellt. Han hade bara för vana att varje gång han 
besökte biblioteket också låna med sig nagon diktbok hem. Den h& dagen hade han valt 
Bengt Cidden Andersson. 

Bodil 18 sökte inte heller nagot särskilt just denna dag. "Jag gick h&- och tittade pil lite 
böcker såhär...si kom jag till lyrikhyllan och då började jag titta lite grand om jag 
hittade några intressanta titlar som jag tyckte om och så." 

Cecilia 18 tittade efter Det blommande trädet, en antologi med indianska kärleksdikter. 
Själv hade hon hittat den i sin pappas bokhylla och tyckt väldigt mycket om den, nu 
tänkte hon låna den till en kompis. 

David 25 var ute efter Gustaf Fröding. "Jag har haft honom i huvet ett tag och ... skulle 
vilja läsa mer. För att han är såpass mångsidig." 

Eva 21 jagade en lämplig dikt att läsa den 13 december så hon skulle vara Lucia. Hon 
hade %tt förslag på "hej tomtegubbar", men tyckte inte att den var riktigt passande. 

Fredrik 31 ville just denna dag låna Werner Aspenströms diktsamling Sorl. 

Gunilla 50 sökte efter några dikter som hon skulle anviinda sig av i sitt arbete. "Jag 
arbetar som präst, och använder ibland lyrik. Både som förberedelse och i predikan". 

Hans 26 läste litteraturvetenskap i Göteborg och jagade kurslitteratur. 

Ingrid 54 arbetade som lågstadielärare och letade efter dikter av Nils Bolander att 
använda på julavslutningen. 



Jiii 28 var litteraturvetare fran Göteborg och sökte efter Villons dikter. 

Kerstin 30 brukade ofta låna poesi, just den här dagen hade hon tänkt sig bland annat 
Gunnar Ekelöf. 

Lars 21 var student och ville ha fatt i kurslitteratur, men poängterade att han faktiskt 
gärna läste lyrik för sin egen skull, aven om "det är mer listläsning än lustläsning just 
nu". 

Maria 25 hade hört på bilradion om en bok av Lars Norén som hon blivit nyfiken p& 
och ville låna. 

Nils 70 skrattade och sa att just idag sa hade han faktiskt råkat g& till fel hylla - men 
eljest läste han gärna lyrik, så han tyckte visst att han kunde ställa upp på en intervju. 

Olle 43 letade efter Svenska hjärtans djup, "den har diktsamlingen som olika 
människor har skickat in dikter. Jag känner en av dom som har blivit uttagen i boken, 
darför var jag lite nyfiken." 

Pia 20 ville låna en bok av Majakovskij, som hon läst ett utdrag ur och blivit förtjust i. 

Rolf 79 befann sig vid lyrikhyllan för att lösa uppgifter till en litterär tävling ..." det finns 
några dikter med alltså, som ska placeras på rätt författare." 

Svante 28 hörde till dem som alltid lånade åtminstone en bok i lyrikhyllan varje gång 
han besökte biblioteket. Den här gången bestämde han sig för Runeberg. 

Tove 39 sökte två olika författare, Marie Lundquist och Ulf Eriksson, eftersom hon 
råkat läsa om dessa båda i en tidskrift nyligen och blivit nyfiken. "Så funkar det ofta, om 
det är några som jag får tips om i nåt sammanhang." 

Hur det började 

Här skiflade svaren väldigt mellan olika personer. Vissa hade blivit lyriklhare tidigt, i 
flera fall efter att ha kikat i föräldrarna bokhylla hemma, men flera berättade ocksa att 
det här intresset inte vuxit fram förrän i mogen ålder. Två av de intervjuade visste 
bestht  att deras intresse inte alls hade börjat med att hi dikter, utan med att själva 
skriva, och detta redan när de var barn. 

..."jag har en kamrat här som kom och talade om för mig att jag hade 
skrivit en diki i &årsåldern och kom och läste för honom ... s& att det 
vaknade väl ganska tidigt. Men du vet ...j ag är född ute på landsbygden 
och var bondson ... så vad som viickte mitt lyrikintresse det kan jag inte 
säga. Det var nog medfött." (Nils, 70) 

"Det var nog jag själv som satte igång. Jag hade typ aldrig hört talas om 
nån dikt eller sådär men så ... började jag skriva ner lite. Så fort jag 
började skriva ungefär. Men det var ju inget vidare. Det var en massa 
trams om blommor och blad och sånt där." (Cecilia, 18) 



Några av intervjupersonerna tyckte att skolan hjälpt till att skapa intresse för lyriken. En 
av dessa var Ingrid 54, "det var på gymnasiet ... vi hade en fantastisk lärare där." Pia 20 
var med i en lyrikklubb under gymnasietiden, där man bhde skrev egna dikter och 
reciterade andra, lite mer kända, författare. Men aven Bodil 18 och Hans 26 tycker att de 
att viss draghjälp av undervisningen i skolan. Bodil menar att "när dom pusha på och 
sa att...titta på detta nu ... då blev man ju liksom tvungen till det", och Hans minns att han 
läste Stagnelius sista året på komvux, och att "det var nånting där som berörde på nåt 
sätt". 

Tre av intervjupersonerna nämner sin far som inspirationskälla, två av dessa pgpekar 
dessutom att fadern själv skrev dikter, även om det som en av de intervjuade säger "mest 
var ett sätt f6r honom att skriva av sig". 

Maria 25 är saker p4 att hennes lyrikintresse viicktes av f mor .  

"Jaa ...j ag tror att min f m o r  gav mig det. Hon läste mycket ...j ust olika 
diktböcker och sådär. Så då tyckte jag också det var roligt. Det var 
fascinerande ... i stället for vanliga böcker ... att läsa dikter. Jag kunde sitta 
en hel kväll och bara läsa dikter." 

Olle 43 menar att han upptäckte lyriken tack vare Dag Hammarskjölds bok Vägmärken, 
som han hittade på biblioteket i Huskvarna, där han växte upp. Han berättar att just 
denna bok följt honom genom livet och än i dag ligger på hans sängbord. Fortfarande 
tycker han att det finns mycket visdom att hämta i Dag Hammarskjölds ord. 

"Men jag har inget minne av att jag blev visad utan det var val namnet 
Dag Hammarskjöld som gjorde att jag blev nyfiken och så hittade jag 
boken. Jag vet att jag lånade den flera gånger. Och nu har jag den i ett 
par upplagor i min ägo." 

Fredrik 3 1 hör till dem som startade läsa poesi först i vuxen ålder. Fram till nån gång i 
20-årsåidern handlade det mest om "Alistair Maclean och serietidningar" när det gällde 
litteratur, och hans intresse för lyrik inskrankte sig till att lyssna på "bra texter". Hans 
idoler var musiker, inte poeter. Men när han började läsa litteraturvetenskap i Uppsala 
vaknade intresset. 

"O.K. jag hade väl börjat läsa lyrik nhgra år innan men som sagt ... det 
kom rätt sent i livet. Men då var det intressant ... och då tyckte jag 
också ... att dom här tolkningarna var intressanta och roliga ... att här finns 
det faktiskt nånting som jag inte ... att liksom den här dikten ... rymde mer 
än vad jag kunde se själv. Med hjälp av ...ja, en kunnig litteraturlärare 
och med hjälp av böcker och diskussioner med andra så blev en dikt mer 
än vad den såg ut för att vara då." 

Musik och modelijarnvagar ... 
Inte någon enda av alla personer vi intervjuade inskränkte sin läsning till bara lyrik. Att 
läsa skönlitteratur över huvud taget var en mycket populär sysselsättning. Inte så få 
beklagade sig över att tiden inte räckte till att läsa allt som de egentligen skulle vilja. 



...l 'jag vill läsa mycket mer skönlitteratur ... det är snarare tiden som 
brister. Jag skulle kunna tänka mig att trava undan och bara använda 
tiden till det." (Gunilla, 50) 

"Det har att göra mycket med att känna att man hinner ... det har med det 
att göra helt allts&. Har jag bara tid ...då läser jag niistan j h t . "  (David, 
25) 

En hel del läste ocksa olika slag av facklitteratur, som d& inte nödvändigtvis behövde 
vara knuten till det yrkesområde de verkade inom. Att läsa facklitteratur för nöjes skull, 
och för att bredda sina kunskaper, fanns det flera som gärna ägnade sig At. Och det 
behövde inte vara facklitteratur av det mest liittillgängliga slaget heller. 

..."p sykoanalys och liksom dom här nya tänkarna där ... och dom här, ja 
som teoretikerna där alltså. Och aven filosofi. En del ... men det är lite 
såd &...jag begriper hälften men det gör ingenting alltså. Jag tycker det 
kan vara lite spännande ... Kvinnovetenskaplig Tidskrift lånar jag ibland. 
Sånt som händer inom feministforskning och sånt där. Det tycker jag är 
spiimande." (Tove, 39) 

"Fortfarande läser jag lite historia, för det är jag väldigt intresserad 
av..Först länge var det typ trettiotal och Wiotal, andra världskriget och 
så ... nu & det ... det &.det mesta va som jag f& syn på." (David, 25) 

..." man läser ju en del facktidningar. Jag är intresserad av 
modelljärnvägar och det finns ju tidningar om det här." (Nils, 70) 

"Ja, det är väl över huvud taget vad som händer i samhället. 
Sociologi ... det är väl intressant, för mig i alla fall, att veta vad som 
händer nu. Jag vill komma in i min egen tid ... i det som händer nu ... det 
som är aktuellt." (Pia 20) 

Ett intresse som många av våra lyrikläsare hade gemensamt var musik, bAde att lyssna 
till och att utöva själva. Två av de intervjuade sjöng i kör och flera spelade olika 
instrument, som exempelvis dragspel, klarinett, oboe, piano, gitarr och blockflöjt ... 
Även bland dem som inte aktivt utövade sitt musikintresse var själva lyssnandet en 
avkoppling de talade varmt om. 

Bland dessa slumpvis utvalda försökspersoner, helt olika i ålder och karaktär, ffanns det 
naturligtvis också exempel på alla möjliga andra fritidsaktiviteter och hobbies.. Svante 
28 var en hängiven schackspelare. Han hade spelat sen han var sex år och satt med i 
styrelsen för sin lokala schackförening. Nils 70 drömde om lövsågning, men hade aldrig 
haft tid att ägna sig åt det. Kerstin 30 hade håilit p& med orientering, och var dessutom 
intresserad av löpning och längdskidåkning, och Adam 64 beskrev sig själv som 
"fotbollsidiot", han hade varit fotbollstränare i många år. För att bara nämna några 
exempel. 



Romaner att minnas 

Inte helt ovantat visade sig nästan hela den grupp vi intervjuade bestå av manniskor som 
"älskade böcker", allts% inte bara lyrik. Flera av dem delade ocksa med sig av sina 
största läsupplevelser, böcker som ruskat om, öppnat ögon, skankt tröst ... eller som av 
andra orsaker fastnat i minnet. Det här avsnittet faller egentligen lite utanför uppsatsens 
ram, men trots det har jag bestamt mig för att låta några av våra lyrikläsare här få 
komma till tals med sina åsikter och upplevelser aven av annan skönlitteratur än lyrik. 

I Lars-Göran Malmgrens bok Den konstiga konsten (1986, s 114) står att läsa att man 
som läsare kan överföra sin egen situation på en text, även om den situation som 
beskrivs i själva texten inte är helt identisk med ens egen. Man lever sig in i texten och 
bearbetar p% det sättet besvärliga konflikter i sitt eget liv. "Man s% att säga likmm sin 
egen vardag och stiger in i fantasins värld." ( ibid) 

Lundapedagogerna skiljer p% textanalys och personlig läsning. Personlig läsning ses som 
en selektiv process, där läsaren kan projicera fiirdiga föreställningar på texten och få sina 
egna sanningar bekraftade - eller också välja att helt avvisa texten. Tolkningen avslöjar 
allts% mer om läsaren än om än om texten. En av de slutsatser de drar är att nigon form 
av igenkänning tycks vara själva nyckeln för att utveckla ny kunskap och ny förståelse. 
En text som inte tillfredsställer det här behovet av "bekräftande igenkänning" väcker 
bara irritation. (ibid, s 164- 178) 

Två av våra intervjupersoner nämnde varsin barnbok som exempel på stora 
läsupplevelser. 
En av dem var David 25, som berättade att han för egna hopsparade pengar gick och 
köpte Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter när den var nyutkommen. 

"Jag läste den precis när den kom ut. Jag kommer ihåg det för jag gick 
liksom och ...j ag sparade pengar till den och gick och köpte den. Den var 
ju sådär fniktansvart dyr då. Jag måste ha varit 10 år... kring 80 så 
va ... den har betytt mycket också för mig ...j ag tror att det var det att dom 
var ihop lite grand och sådär som dom är i den åldern." 

David nämner också Kafkas Processen i samband med stora läsupplevelser. Den ingick 
i undervisningen när han läste litteraturvetenskap och "den gick rakt in i huvet alltsa. 
Det är sådär att jag kan tänka på den jämt ...jag tycker den är suverän. Den forändrade 
verkligen världen för mig." 

Den litteratur David helst söker sig till är på det hela taget sånt som handlar om vad 
som händer inuti människor. 

..." inre skildringar, det var det jag tänkte säga. Det ska hända inom 
personerna ... hur dom utvecklas känslomässigt och sådär. Och det ska 
inte vara några lyckliga slut. Det får gärna vara s&d& att man inte vet hur 
det slut ar... Definitivt inte deckare. Jag kan inte läsa deckare. Jag har 
mycket svårt för det. Då ska det gärna vara en deckare som inte är en 
deckare egentligen och handlar om hur hjalten känner sig inombords då 
va. Då är det inte riktiga deckare egentligen." 



Eva 21 berättar med inlevelse om en en barnbok av Frances H. Burnett som heter En 
liten prinsessa. Hon hävdar att just den boken aldrig släpper greppet om henne, och att 
hon ibland tar fram och läser om den än idag. 

... "den har jag säkert läst tio femton gånger. Jag läste den som liten, men 
det hiinder att jag fortfarande plockar fiam den och läser den. Om jag 
k m e r  för att helt och hållet fly fran verkligheten. I och för sig sa kan jag 
berätta hela historien för mig utantill för jag kan den fiån början till slut 
men ... det är en sån där bok som ... En liten prinsessa tar jag till när jag är 
ledsen ... och jag verkligen bara vill ...j ag vill inte veta om världen 
omkring mig.. ." 

Annars är det Leon Uris Exodus Eva kommer att tänka på som en av hennes första stora 
läsupplevelser. Den läste hon nån gång i 12-13-årsåldem. Hon tycker själv att hon 
egentligen kanske var lite för ung för den typen av litteratur, men minns hdA att den 
gjorde "ett mycket starkt intryck''. Eva var bokslukare över huvud taget i tonåren. Hon 
hade alltid böcker liggande under sängen, och "minst tre på gång samtidigt". 

Pia 20 vill helst läsa nya modem romaner, representativa för vår tid. 

"Då vill jag läsa unga kvinnliga Brfatiare, just för att jag är ung svensk 
kvinna. Jag vill försöka hitta mig själv där... i våran tid om jag säger 
så ... men det måste också vara ett sånt sinnestillstånd så man är 
mottaglig. Man kan ju inte vara stressad ... man måste känna att nu vill jag 
läsa det här...måste hitta ratt text vid rätt tillfalle. Jag läste Tillit till dig 
alldeles nyligen, och jag kände att det var precis den boken som jag själv 
ville läsa just nu. Som passade fiSr tillfallet. Jag läste den typ pi% en dag 
och det brukar jag aldrig göra annars. Då ville jag fortsätta 
läsandet. ..eftersom jag hittat det här perfekta" ... 

Fredrik 31 minns Hermann Hesses Siddharta som en läsupplevelse som faktiskt fick 
honom att andra en del av sina grundläggande värderingar. 

"Jag tror det påverkade mig för att då ... då började jag tänka i lite ... rätt 
mycket icke-materiella banor. Det var en ganska lycklig tid. Jag insAg 
liksom att...själen är viktigare än det materiella. Då störde det mig inte så 
mycket att...att jag inte hade så mycket ägodelar. Så det påverkade 
mig ... Om jag läser honom nu igen sa går jag tillbaks till den här tiden. 
Då kan jag få tillbaks den här karaslan av att...ja...att det materiella har 
mindre värde än det icke materiella och själsliga. Jag ömkar man hade 
lite mer tid att tiinka på såna saker." 

Tove 39 berättar om en läsupplevelse av senare datum, nämiigen Kerstin Ekmans 
Händelser vid vatten. "Jag läste den nu i julhelgen. Jag har börjat p& den flera gånger, 
men jag har bara inte orkat ... men jävlar vad bra den var...$ den försjönk jag i nu." 
Annars är det Göran Tunström som är hennes skönlitterära favorit. Honom har hon läst 
allt av och han känns alltid angelägen, tycker hon. 

Lars 2 1 är "helsåld" på fantasy. 

"Dark fantasy ... Barker, Clyde Barker, han som har gjort dom här 
splattiga Hellracer skriver superbra romaner faktiskt, som inte är 



splattiga skräckromaner utan dom är nutidsfant asy... det är inte alver och 
tjosan det är... icke-realistiskt ... romaner med mörka undertoner." 

Svante 28 är den enda av alla intervjuade som kommer in lite på vad han ink gillar. Hit 
hör Per Anders Fogelström , även om Svante är mycket medveten om att detta är en 
författare som många människor älskar. "Jag kan inte med karlen alltså ... hans 
miljöskildring a r . . .  svävar ju bort så man tapp =...jag tycker man tappar bort 
personerna i hans böcker." 

En bra roman ska sätta människan i centrum, det är karaktiirsskildringarna som är det 
viktiga, anser Svante. Han fascineras av karaktärerna i Dostojevskijs romaner "som 
ibland är så otroliga att man inte fattar att det kan finnas". 

"Han är ju suverän .. Jag är inte så mycket för dom som ska sväva ut i 
miljöskildringar.. . d  tröttnar jag. För mig ... människan är ju det centrala. 
Alltså beteende, attityder ... naturskildringar det kan jag vara utan alltså. 
Jag tycker Dostojevskij är så suverän i flera av sina ... han nämner ju inte 
ens var det utspelas nånstans. Han skriver ju X-stad och sådär. Det tycker 
jag är fkäckt." 

I stamning for en dikt 

Ett koncentrat av känslor och tankar 

Många litteraturexperter har yttrat sig om hur dikten skiljer sig fran prosan. En av dem 
är Tom Hedlund, i boken Förstå lyrik (1979). På ett elegant och professionellt sätt 
uttrycker han det såhär: 

..." enligt sina speciallalagar gör lyriken verkligheten tydligare och mer 
påtaglig. Lyriken är ofta inriktad på att ge det osynliga synlig gestalt: 
drömmar, tankar och känslor tar sig uttryck i symboler, som är 
sammansatta av delar som hamtats ur den yttre verkligheten. Lyriken 
uttrycker snarare än beskriver." (Hedlund 1979, s 29-30) 

Enligt de två danska forskarna Finn Brandt-Pedersen och Anni Rönn-Poulsen ställer ju 
olika litterära genrer olika krav på läsaren. Medan sakprosan har en direkt relation till 
den dokumenterade verkligheten, kräver lyriken betydligt mer av läsaren. Man måste 
själv göra en översättande tolkning: Spraket är gfitfullt, och föI. att det ska bli begripligt 
måste läsaren själv symbolisera och använda sig av personliga associationer. Texten far 
ingen betydelse om inte läsaren aktivt medverkar. (Malmgren 1986, s 146-147) 

Att skärskåda detta samspel ur alla synvinklar kommer jag inte att försöka mig på, utan 
eftersom detta är en kvalitativ läsanindersökning har jag enbart för avsikt att belysa 
lyrikens läsarsida, inte dess författarsida. (Hansson 1969, s 107) Några 
litteraturvetenskapliga analyser av diktens form och uppbyggnad, eller tolkningar av de 
verk intervjupersonerna ritimner, k o m q  alltsh inte att förekomma i den här uppsatsen. 



Den syftar enbart till att lyfta fram läsarnas tankar, åsikter och känslor inför den poesi de 
läst och tagit till sitt hjäria. 

Såhär lät det när några av våra intervjupersoner uttryckte sin uppfattning om lyrik och 
hur den skiljer sig fiån annan skönlitteratur: 

..." den har nånting av långsamhet ... motsatsen till prestation och kvantitet 
på saker och ting ... det är inget krav på att man ska läsa hela boken fardig, 
utan man kan få fundera över kortare satser. Om det är en kortare dikt. 
Och den kan man ha med sig hela dan." (Gunilla, 50) 

"Dom är skrivna på ett annat satt och sen så ... författaren har ofta haft 
stora starka känslor inuti sig för att kunna skriva en enda kort dikt som är 
bra. Dikten är såpass kort så den måste vara bre för annars är det ingen 
mening med att skriva den. " (Cecilia, 1 8) 

"Det uttrycker ju väldigt mycket..&, det är ju ett koncentrat då. Det 
uttrycker väldigt mycket känslor och ...ja, hur den här personen ser ph 
livet ofta ... och har ett budskap." (Kerstin, 30) 

"Djupet tror j agsen  kan man ju analysera dikter på många olika satt. En 
dikt kan ju betyda hur många grejer som helst. Det gör ju oftast inte en 
bok, en vanlig bok. Utan en bok, det är detta som är, men en dikt ... den 
kan betyda massor med grejer." (Maria, 25) 

..." det som är spännande med lyrik ... hur det är uppbyggt och vad det far 
för effekter ... man kan uttrycka en massa saker som man inte kan göra på 
annat satt ... Du vet man kan uttrycka komik och man kan...ja allt möjligt. 
Det mest tragiska och sånt som inte går att förstå. En del är ju som 
bilder ..." @avid, 25) 

"Det ger utrymme för tolkning ar... det blir mer avskalat. Inte nån hel 
berättelse utan ... det är just kärnan i en berättelse. Den kanske säger 
samma sak som en roman, fast kort. Just bara den här lilla dikten ... som 
sen växer i mitt medvetande." (Pia, 20) 

Flera av de intervjuade phpekade just hur mycket längre tid det tog att läsa en roman, 
och hur mycket mer uppmärksamhet den krävde. Att bara sitta och bläddra lite i en 
lyrikbok, och inte vara tvungen att läsa den "fiån pärm till pärm" var något som de flesta 
verkade uppskatta. Eva 21 sa rent ut att hon läste lyrik "när jag inte har tid att lba 
nånting annat". 

Just koncentratet av känslor och tankar tilltalade många. Men ocksa diktens g~ifdihet, 
djup och många olika tolluiingsmöjligheter var viktiga egenskaper, som nämndes av en 
hel del av intervjupersonerna. Även om de nihmdes på olika sätt - vissa tilltalades av 
det gåtfulla och svåra och andra irriterade sig över det.Den senare kategorin bestod i 
första hand av de läsare som gillade den mera handfasta typen av dikter, där rytm och 
rim var det mest betydelsefulla. 
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Diktens rytm var något som en hel del av intervjupersonerna betonade ett de uppplevde 
som viktig. Både när det gällde modern och mer traditionell poesi. Men nästan alla som 
n m d e  just rytmen pohgtefade samtidigt relationen mellan rytm och rim och sjalva 
innehållet och stämningen i dikten. 

Man måste bli berörd 

Vad kännetecknar en bra dikt? 
De av intervjupersonerna - det var alltsa inte alla - som fick den här frågan rakt ut i 
luften blev i många fall lite ställda. Ett flertal svarade också ungefar som Lars 21 gjorde 
först, "det går liksom inte att säga vad det är". Men efter att ha tänkt efter en stund 
visade det sig att de allra flesta hade en ganska klar uppfattning om hur de egentligen 
tyckte att en bra dikt skulle vara. 

Vid en genomgång av intervjusvaren upptackte jag senare att vissa av de intervjuade, 
totalt ovetande om varandra, lustigt nog hade uttryckt sig i nästan identiska ordalag. Att 
på något vis bli "berörd" eller "engagerad" var något som många tyckte var bland det 
viktigaste. Men berörd och engagerad kan man naturligtvis bli på olika sätt ... 

"Rimmad, berättad lyrik tycker jag om. Liksom ... som gärna får ha en 
poäng. Jag har lite svårt för...den mesta lyriken mynnar ju bara ut i ett 
slags ...ja, ett slags stort fiågetecken. Jag vill på nåt satt att det ska ... att 
författaren ska ha nån slags tanke med dikten. Att han sätter en slutkläm 
på dikten." (Fredrik, 3 1) 

"En bra dikt ska vara ... inte för lätt att förstå... för det ska alltid finnas det 
där lite hemlighetsfulla som man inte riktigt kan ana liksom vad det 
ärM...(Bodil, 18) 

Att en bra dikt gärna fick vara svår att förstå var Bodil långt ifiån ensam om att tycka. 
Just att vissa poeter var sa svåråtkomliga SA att de kriivde många omläsningar innan ma 
tillgodogjort sig deras lyrik var något en del av intervjupersonerna siig som en 
spännande utmaning. Men detta är nggot jag kommer att behandla särskilt i ett avsnitt 
längre fram. 

Även om egenskaper som vemod och gAtfullhet tilltalade många av våra lyrikiiisare 
fanns det också de bland intervjupersonerna som mera betonade glädjen och lekfullheten 
i dikten. 

Dikter ska vara lite kluriga tycker jag ... det ska vara mer känsla 
än... information. Sen ska det vara bra rytm, det är kul." (Lars, 21) 

..." det kan vara att den kan fanga en stamning ... den kan vara 
f m l i g  ...j ust att den leker med orden. Den kan vara, ja den är 
rolig ... rytm, jag kan tycka om rytmik i dikten." (Ingrid, 54) 



Om piverkan utifrån 

Vissa av intervjupersonerna berättade i avsnittet "Hur det började" att deras första 
kontakt med lyriken skedde genom någon forn av yttre påverkan. Men aven de som 
ansåg sig ha startat helt på egen hand lever ju inte isolerade fiån omvärlden. De är 
omgivna av vänner, tidningar, radio och TV ... och de som inte enbart håller sig till sina 
gamla favoriter, utan också är nyfikna på att hitta nya författarskap måste ju få idéer 
nånstans i%. 

Bland de yngre av v h  intervjupersoner var det väldigt vanligt att diskutera lyrik och 
utbyta Iästips med kamrater. Cecilia 18 exempelvis som konstaterade att "jag tror jag 
fastnar för manniskor som tycker om dikter precis som jag" tyckte att det fanns ett 
behov av att dela med sig om hon hade läst en bra dikt, att "vilja beratta den för alla 
andra manniskor också." Hon hade också flera kamrater som både läste och skrev egna 
dikter. 

Maria 25 hörde också till dem som hade kamrater som delade hennes lyrikhtresse. "När 
nån hittar nånting eller hör nån dikt eller nåt ...M den måste du höra liksom ... så ringer 
dom mig" ... Och Fredrik 31 berättade om en speciell kamrat fran Uppsalatiden som 
betytt väldigt mycket för hans läsande: 

..."jag hade en kompis som skrev jäkligt mycket dikter själv ... och läste 
otroligt mycket dikter. Han påverkade mig givetvis. Han pratade mycket 
om lyrik själv då och han tipsade och han ... han var inspirerande för han 
glödde verkligen så mycket för poesi. Umgicks man med honom s i  var 
det omöjligt att inte öka på sitt lyrikläsande själv ... dels för att han 
peppade och man ville liksom diskutera lyrik med honom d& ... det gör 
man ju battre om man har läst mycket ... Han tyckte om modernistisk 
poesi. Han inspirerade mig nog att läsa det. Jag tror jag skulle mer ... slå 
ett slag f6r den lite mer Frödingska poesin då ... medan han slogs för 
modernisterna. " 

Att f"a tips genom radio eller TV förekom också, aven om det oftast verkade bero på 
tillfalligheter när SA inbaffade. Radion eller TVn råkade helt enkelt stå på, och s& blev 
man lite intresserad och började lyssna närmare. 

Gunilla 50, gillade att lyssna på radio "när jag står i köket och s&d &...sa lyssnar jag 
alltid på det. Men det är mer av en händelse skulle jag vilja säga." Maria 25 hade fått 
tips på en bok via radion "i bilen på vägen hem ... det var lite svårt att skriva samtidigt 
som jag körde" ... och Jill28 hade hittat förfttaren Bruno K. Oijer genom TV. 

..." det var nåt nyhetsprogram. Det var vissa saker som han sa då som jag 
tyckte var s& fascinerande. Han går så rakt p& ... in under huden p& en- 
gång." 

Betydligt vanligare, bland våra intervjupersoner, var det att f"a tips genom att läsa 
tidningarnas kultursidor och recensionerna där. Flera hade bestämda tidningar dar de 
alltid brukade läsa kultursidorna, och vissa hade också speciella recensenter som de 
brukade l&a och lita på. 



..."g ärna Svenska Dagbladet och GP. Jag tycker dom har batire kvalitet 
över lag p& sina artiklar, kanske fiamfiSr allt p& kultursidorna. SA jag 
känner att där har jag mer möjligheter att få såna som ...ja, jag kan 
tillgodogöra mig recensionerna ... har ungefar samma uppfattning, eller i 
alla fall riat liknande." (Eva 2 1) 

Pia 20 gillade att läsa kultursidorna, och mycket för den sprakliga stilens skull. Hon 
tyckte att recensionerna kunde lära henne nånting rent språkmässigt, bortsett fkan att hon 
fick uppslag om böcker. Medan Lars 21 inte hade mycket till övers för de stora 
dagstidningarnas recensenter, som han sa var "litteraturvetare allihopa och jättesnobbiga 
sådär". 

Vissa av de intervjuade verkade som om de tyckte att de egentligen borde söka sig till 
nya författare, men ända av olika orsaker inte gjorde det. En av dem var Ingrid 54, som 
lite generat tillstod att "det är jag dålig på, det är en sak som är sann. Jag fascineras och 
tänker alltid att nu ska jag läsa Nobelpristagaren och så ... men jag är radd att det inte blir 
av." 

Men en hel del av intervjupersonerna brydde sig inte alls om vare sig 
tidningsrecensioner eller radio och TV. Nils 70 exempelvis skrattade och kallade sig 
själv "enkelspårig", men tyckte ändå inte att han hade behov av några nya poeter. "Jag 
har haft mina hugudar, Ferlin och Andersson ...j ag håller mig till dom di favoriterna". 

Nån annan känner likadant 

Författaren Göran Palm skriver lite ironiskt i Kritik av kulturen att en van 1Wm 
knappast behöver "ta sats" för att slå sig ner med en roman eller novellsamling, medan 
däremot lyrikläsandet brukar vara omgärdat av alla möjliga ritualer. 

"De ändrar belysningen, stänger fönstret mot gatan, schasar iväg sina 
anhöriga, sätter på en klassisk skiva (den långsamma satsen), inväntar 
mörkret ... rör om i brasan, släcker i taket, tänder ett stearinljus, invaggar 
sig med olika knep i en vemodig stämning. Helst inväntar de en stilla 
kväll då de känner sig särskilt lugna, elegiska, högtidliga eller 
fördrömda." ( Palm 1978, s 100) 

Lyrikläsarna i Borås verkade dock inte vara i behov av fullt SA omstandliga 
förberedelser, även om flera av dem phpekade fördelen med att ha lite lugn och ro 
omkring sig. Några tyckte att sommaren var den tid de hade mest tid över för läsning 
över huvud taget. 

"Ja, på sommaren läser jag ju gärna. Och då när jag är på en segelbat 
som jag brukar vara, da tar jag alltid med mig ... men sen kan jag läsa 
hemma såd &...det beror precis på vilket humör jag är p&. Jag kan mycket 
val sätta mig och bara gotta mig i att läsa dikter i skymningen" ...( Ingrid, 
54) 

Nils 70 hörde också till dem som tyckte att poesi hörde hemma i skymningen, men i 
hans fall handlade det mera om att lyssna än att 1ha efiersom han Hlskade tonsatt lyrik, 
och då särskilt Dan Andersson. Nils var också en stor beundrare av Karl-Gerhard - vars 



kupletter han g h a  lyssnade till p& förmiddagen - men Dan Andersson "ska man lyssna 
på i skymningen", tyckte Nils. 

Att också själv känna ett inre lugn var viktigt sa en del av intervjupersonem. Att helt 
enkelt vara i den rätta mottagliga sinnesstämningen. 

..." det krävs att man är något sånär stabil ... inte stabil men lugn ... man kan 
inte läsa en dikt... när man stressar omkring. Men samtidigt är det det här 
att när man inte kan ta hela boken sa kan man ta dikten. Så jag har ofla 
en diktbok sid &...på nattduksbordet." (Gunilla, 50) 

..." när det inte är så mycket runt omkring som hänger över mig...när det 
finns lite rum över sa att säga. Och man har ratt  tråkigt...^ å det hela 
taget ... det är inte sådär mycket annat som distraherar eller drar ...då kan 
det finnas mer rum för dom &...den lusten då." (Tove, 39) 

Att vara ensam när man läste lynk var nödvändigt, ansåg en del av de intervjuade. Dels 
för koncentrationens skull, men också för att läsningen var av såpass privat karaktär. 
Men i intervjugruppen fanns det också läsare som exempelvis Lars 21, som inte lät sig 
störas det minsta av omgivningen, utan gärna satt p& caféer och läste. Men att man ville 
vara ensam när man läste kan också ha mycket att göra med det faktum att flera av våra 
lyrikläsare var inne på lyriken som tröst, att dikten var något man sökte sig till nar man 
kände sig ledsen eller nedstämd. 

"Jag blir glad när jag laser dikter. Även om ... da drar jag mig ofta till 
sorgliga dikter, vilket gör att det känns lite lättare. Att det är nån som 
skriver sorgset och känner som jag ...typ... och så känner jag mig lite 
piggare." (Maria, 25) 

..." när man är nedstämd, det tror jag dom flesta känner. Lite sadar 
tröst ... Nån mer känner likadant och så känner man sig inte så ensam." 
(Jill, 28) 

..." antingen så söker jag mig till dikter för att jag känner att jag vill få 
utlopp för mina känslor eller tröst eller ...j a...jag vill att nån annan ska 
säga vad det är jag känner ... eller så är jag nog tämligen likgiltig och bara 
laser dikter för att jag vill läsa nånting, men orkar kanske inte ta fram en 
tjock bok. Och då kan det hända att jag försätts i en annan 
sinnesstämning genom dikterna." (Eva, 21) 

Huruvida tågresor var ett bra tillfalle för diktläsning - eller ej - fanns det lite olika 
uppfattningar om.. . 

..." tåg är väldigt bra. Om inte annat så av nödtvång såd &...för jag pendlar 
då.. .men tåg är bra att läsa p&." (Lars, 2 1) 

"Jag tycker inte om om nhgon annan är i nitrheten, så jag har lite svårt för 
att läsa på tåg till exempel. Det tycker jag är väldigt knepigt. Lyrik skulle 



jag aldrig kunna läsa i en kupd ihop med sex sju andra. Det skulle inte gii 
alls." (Svante, 28) 

Tre av intervjupersonerna.tyckte att de hade användning för lyrik i sin yrkesverksamhet. 
Två av dessa, Maria 25 och Ingrid 54, arbetade med barn. Maria berättade att hon 
mycket val kunde gå pa biblioteket och låna vad hon kallade "lättare diktböcker" 
eftersom barnen gillade allt som gick på rim, inte minst ramsor och sagor. "Typ den här 
Hattstugan heter den ... sista ordet finns inte med ... där barnen själva ska rimma in sista 
ordet. Den är väldigt populär." 

Gunilla 50, som var präst, ansåg att lyrik var ett viktigt inslag i hennes arbete, på flera 
olika sätt. Dels nämnde hon Hjalmar Gullbergs F6rkldd.d Gud, "Just det här med den 
förklädda guden som går här på jorden och möter människorna ... det har jag ofta med 
mig ... i mitt arbete och så." Men det var inte bara Hjalmar Gullberg hon ansåg sig ha haft 
nytta och glädje av i arbetet. 

"Ofta är det så att det jag behöver behöver ju ocksA andr &..-dr allt 
när det handlar om inre funderingar ... över livet och livets svårigheter och 
utmaningar ... vad livet är över huvud taget. När man märker att det här är 
en människa som också har funderat över det ... och som ocksa har varit 
därnere i svackorna och som har kommit upp igen. Da känner jag att det 
tilltalar mig." 

Lyrik i perioder 

Många av de intervjuade tyckte att lyrik var något man Iiiste i perioder. Några nhnde  
ungdomsåren, som är den tid när man söker sin egen identitet. Hit hörde Jill 28, som 
under de här åren hade sökt sig till Karin Boye och Gustaf Fröding. "Man är väl...i en 
viss period så är man sökare ...j a...dom uttrycker vad man kanner", tyckte hon. Flera - 
kvinnor - citerade strofer ur Karin Boyes Ja visst gör det ont. .. som de hade älskat just 
under den här perioden. Flera var det också som sökte sig till lyriken under kriser och 
svåra perioder i livet. En av dem var Olle 43: 

"Ja, det har väl varit vissa perioder i livet där mångt och mycket har 
känts uppochnerpåvht ... både konkret och kiinslomiissigt. Då har dikten 
och lyriken fått vara nån form av språngbräda eller vad man ska säga." 

För Tove 39 handlade det mera om att befinna sig i den rätta mottagliga 
sinnesstamningen. 

"Man kan ju må på det sättet att man inte alls är intresserad av poesi. Det 
går inte in bara ... det är det tristaste som finns. SA kan det ju vara i 
perioder. Utan det handlar mer om nån slags ...ja, nån slags 
mottaglighet ... att man har den mottagligheten SA man tycker det är 
roligt." 

Att sätta sig ner i lugn och ro med en diktsamling under perioder när livet rusar framiit i 
full fart var det flera som tyckte att de hade lite svart för.Fami1. och småbarn plus ett 
krävande arbete och ett snabbt tempo kunde medverka till att lyriken kom p& undantag i 
åratal, i alla fall lyckte två av intervjupersonerna att det hade varit så. 



..." under en period av ens liv så är det såhär att då h s  det inte tillftille 
till lyriken ...p å grund av familjesituation och barn och så. Den är inte 
tillghglig, aven om den finns där." (Gunilla, 50); 

"Jag läser nog mest lyrik nu @r tiden, när jag är pension&. Nu har jag 
gott om tid ...när jag var verksam då var jag aff'ärsman, då hade jag fullt 
upp dygnet runt...man liksom lever lugnare nu och grips 12tta.e av 
dikterna nu tycker jag ...än jag gjorde finit. Förut var ju livet uppblandat 
med så mycket problem och %or så att man satte sig inte ... det hände 
naturligtvis då också att jag kunde sitta en kval1 ...j ag kunde sitta till tvii 
på nätterna och lyssna till Dan Andersson. Men då blev det så sällan, så 
då upplevde man det på ett annat satt." (Nils, 70) 

Att läsa och lyssna 

Att döma av vad våra nitton intervjupersoner tyckte så är det en minst lika stor 
upplevelse att lyssna pA lyrik, som att sjalv läsa. Flera av dem pratade mycket varmt om 
uppläsningsaftnar och poesifestivaler ... även om de nu inte kom iväg på dessa aktiviteter 
så ofta. Ingrid 54 hörde till dem som brukade gå ibland. Eftersom hon själv sjöng i kör 
var det inte så ovanligt att hon besökte evenemang "med sång och musik och lyrik och 
sånt där". 

Adam 64 visste att man brukade anordna lyrikahar i Villa Arla i Borås, men eftersom 
han hörde lite illa tyckte han inte det var mycket lönt att gå. Däremot tittade han gärna 
på den h& typen av program i TV. 

"Tord Carlsson hade ett program om Dan Andersson i TV som jag 
spelade in ... de h& sångerna ... bland annat en som läste En spelmans 
jordafärd. Men den läste han da med lite bakgrundsmusik. Sånt tycker 
jag om." 

Lars 21 hade alldeles nyligen varit på en uppläsarafton i Göteborg, men Bruno K. Öijer. 
"Det var väldigt kul, så det kommer jag att gå på mer sånt." Tove 39 tyckte att hon hade 
lite svårare att komma iväg idag 8.n när hon var yngre. "Det känns lite pretentiöst ...j ag 
vet inte ... det stammer inte sådär riktigt." Men hon berättade anda om ett besök på 
Moderna Museet i Stockholm för många år sen, som gjort ett starkt intryck på henne. 

"En sån där heldag va ... med alla höjdare sådär. Och det var jäkligt fint, 
väldigt starkt så&. Man lyssnade på en efter en som gick upp ..." 

Pia 20 var mycket förtjust i högläsning över huvud taget, och speciellt diktuppläsningar. 
Hon var den som uttryckte sig mest poetiskt av alla när hon beskrev sin upplevelse. 

"Det blir så levande på nåt sätt. Som om ... vi hade varit i ett rum här nu 
så hade han eller hon stått här och läst sin dikt...& vibrerar den omkring 
i hela rummet ... och man ser att alla är helt betagna och sitter andäktiga 
och ... man är verkligen inne i dikten. Om man läser själv så kan det 
vara ... det är jag som uppfattar ordet ... det har blir mycket mer konkret, 
mycket mer levande. Mycket häftigare. Då sitter man alla här, och man 



delar den här upplevelsen. Det är som när man går p& bio eller teater ... @r 
då känner man hur dikten svävar omkring i hela rummet." 

Men ocksii bland dem som inte besökte 1yrikafEnar kunde det visst i n W a  att man satt 
hemma for sig själv och läste dikter högt, liksom smakade på dem för att höra hur det 
lat, eller kanske för att förstå innehållet bättre. Även om de flesta, i likhet med Cecilia 
18, konstaterade att detta gjorde man bara "när det inte var nån manniska i narheten". 

..." det händer nog båda delarna. Men för det mesta blir det väl tyst man 
läser. Tyst för sig själv." (Rolf 79) 

...l 'jag har kanske gjort det nån gång. Prövat hur det låter. Men det är 
bara för att man kan vara nyfiken ... om det går att läsa en dikt... högt 
liksom. Jag har nog prövat det nån gång, det har jag." (Tove, 39) 

Maria 25 tyckte absolut att det underlattade vid själva tolkningen att läsa högt. 

"Jag kan till och med spela in dom på band för att höra mig själv läsa 
dom ... för att kunna liksom koppla av. Det tycker jag faktiskt är helt 
suveränt, fast jag brukar f"a spela in dom många gånger för att få den ratta 
tonen på dom ratta orden och sid &...sen kan jag sitta och lyssna pii det 
för d& hör jag fran en helt annan vinkel ... det gör otroligt mycket. Det är 
en helt annan dikt om man läser den tyst än om man läser den högt." 

Pia 20 tyckte också att högläsning gjorde tolkningen lättare. Hon hade fatt in vanan att 
läsa högt för sig själv när hon studerade språk. "Då måste man ju läsa högt for att förstå 
det man laser ... för att ta sig in.i språket", menade hon. 

Tolkningar och läsvanor 

Som jag tidigare nämnt så har Gunnar Hansson ägnat en stor del av sin forskning &t just 
skillnaden mellan författarens och läsarens dikt. I det här sammanhanget skulle man 
också kunna nämna en tredje typ, nämligen litteraturexpertens dikt. 

Hansson är öppet kritisk mot dessa självutniknnda auktoriteter på litteratur, eftersom de 
utan minsta tvekan utgår i& att allt det som de själva lägger in i texten också finns dar, 
mer eller mindre som objektiva egenskaper. Läsarens rätt till att värdera texten utifrån 
egna förutsättningar tas alltså helt ififin honom. Gunnar Hansson anser att det kan vara 
direkt förnedrande för en läsare att bli utsatt för denna typ av maktövergrepp. (Hansson 
1995, S 118-123) 

Är det egentligen viktigt att tillskriva en dikt ett visst litterärt värde, eller ligger diktens 
egentliga värde just i mötet med läsaren? Många receptionsforskare menar ju att textens 
mening inte är bunden till vad författaren har tänkt, utan alltid styrs av vem som läser 
den och i vilket sammanhang. Jon Srnidt ställer i sin artikel Blir teksten til i lesingen? 
(1 989, s 134- 135) flera spännande fragor i anslutning till det har resonemanget: 

- Kan man som läsare läsa in precis vad som helst i en text? 
- Finner vi bara det vi har behov av att fhna i texten? 
- Kan dagens läsare förstå dikter som skrevs för flera hundra år sen? 
- Finns dikten över huvud taget - annat än som olika läsares tolkningar? 



Om nu lyrikläsning bara skulle bestå i att tolka den innebörd författaren lagt i dikten - 
hur kommer det sig då att den enskilde läsaren kan lägga ner hela sin själ i att tolka och 
"första" ett sammanhang som Brfattaren med största sannolikhet aldrig haft en tanke 
på? (jfr Hansson 1970, s 274-275) 

Litteraturteoretikern Jonathan Culler, som presenterades i avsnittet om läsaren och 
dikten, hör till dem som hävdar att en vanlig läsare saknar kompetens att bedöma en 
text. Enligt honom räcker det inte med vanlig livserfarenhet för att vi ska f3 ut något av 
vad vi läser. Konsten att läsa är något som måste läras ut, havdar Culler. Det finns 
litterära konventioner och operationer som måste utvecklas genom läsning och träning. 
Culler talar om "litterär kompetens" i motsats till den personliga läsningen, som han 
anser präglas av rent godtycke. En god diktläsare är något man måste utbildas till. 
(Malmgren 1986, s 183-185) 

Enligt Lundapedagogerna vore den ideala personliga läsningen en process d& texten far 
samverka med personligt förankrade kunskaper. Men ett problem här tycks vara att 
personlig läsning ofta verkar som slqdd mot nya kunskaper, snarare än som utveckling 
av dem. Texten tenderar att komma bort. (ibid, s 186) 

Bland de lyrikläsare som intervjuades på stadsbiblioteket i Borås radde det här lite olika 
uppfattningar. Vissa tyckte att det fanns mycket att lära av experttolkningar, medan 
andra mycket bestämt menade att det var deras egen uppfattning av dikten som var det 
viktiga. En av våra intervjuade ansåg till och med att hans studier i litteraturvetenskap 
hade "förstört en del" av läsningen för honom. 

..." man måste ju verkligen kunna läsa en dikt med hjärtat ... med insidan 
av kroppen. Jag skulle nog vara lyckligare om jag ... inte hade blivit 
medveten om alla tolkningsmöjligheter som finns. Jag skulle nog vilja ha 
mer ... ha kvar det här barnsliga naiva sättet att läsa dikter." (Fredrik, 3 1) 

Bodil 18 hörde till dem som tyckte att hennes egen läsupplevelse var betydligt viktigare 
än författarens mening med dikten. Det gjorde aven Lars 21, även om han också tyckte 
att det "kunde vara roligt att lura på" vad författaren egentligen hade menat. 

"Men man måste inte göra det for att ...j ag tror inte att ... om man har läst 
literaturvetenskap och tagit en doktorsgrad att man på nåt satt är bättre 
lämpad och mer kompetent ... att den personens tolkning blir mer relevant 
då. Jag tycker att kompetens har inget med saken att göra." (Lars, 2 1) 

..." man kan ju tolka den själv på många olika sätt sådär. Så man behöver 
ju liksom inte tolka den på det sättet som författaren men =...Kan man 
tolka den själv p% ett bra sätt ... och man tycker att det är bra ... men att. 
författaren menar nånting annat ... då är min åsikt battre." (Bodil, 18) 

Sen fanns det naturligtvis ocksa företrädare fijr den rakt motsatta uppfattningen. Rolf 79 
exempelvis ansåg att hans l m t r e s s e  bara vuxit med åren i samband med ökade 
kunskaper. Han hade läst poesi redan under skoltiden men "sen efter skolan när jag 
började studera så ... blev jag ju mer intresserad naturligtvis. Särskilt som jag läste 
litteraturhistoria och språk." Hans 26 var en litteraturstudent av något yngre upplaga, 
som också tyckte att ju mer han lärde sig desto mer fick han ut av läsandet, "I och med 



att jag inte har läst så mycket lyrik innan så är det rätt kul att få nån slags mall ... och sen 
kunna jamföra med sina egna uppfattningar" ... 
David 25, hade shki l t  sysslat med Karin Boye, och dessutom skrhit en hel uppsats om 
henne på c-nivå. "Hon är ju inte alldeles lätt, men man har kunnat läsa förklaringar och 
satta ihop och det har gett mycket." Och Kerstin 30 tyckte att hon laste på ett annorlunda 
sätt idag jamfört med tidigare. "Man har ju mer referensramar ... så man kanske blir lite 
mer kritisk än innan man hade börjat läsa litteraturvetenskap." 

Att läsa lyrik skiljer sig en hel del fran att läsa annan litteratur. Det medf'ör ett helt annat, 
och mer eftertänksamt satt att läsa på, tyckte många av våra intervjupersoner. Man 
"slukar" inte en poesibok på samma sätt som exempelvis en roman. Att läsa samma dikt 
"om och om igen" hörde inte alls till ovanligheterna, inte heller att återvända till gamla 
favoriter gång på gång - och kanske uppleva dem på ett nytt satt varje gång. 

Olle 43, som alltid hade Dag Hammarskjölds Vägmärken liggande på sitt nattduksbord, 
tyckte att "det är måttet på bra lyrik, att den går att komma tillbaka till. Att den inte blir 
färdigläst." Och Maria 25 jämfirde poesiläsning med korsordslösning. 

"Man får ju läsa som om och om och om igen för att förhoppningsvis 
förstå. Fast jag brukar ofta...förstår jag den inte så lägger jag undan 
den ... så går jag tillbaka till den ... Det är som ett korsord man f"ar lagga 
undan. Så man börja om igen. Så förstår man det bättre när det har 
fatt sjunka lite ...Är det en längre dikt da sa tar man stycke för stycke och 
går igenom ... och tittar och tänker till...så tar man ett stycke i taget då. Så 
lägger man undan den sen. Så tar man nästa stycke kanske nästa dag eller 
efter ett tag." 

Svante 28 och David 25 var lite mer av "slukare", aven när det gällde lyrik. 

..." så när jag har last allihopa ganska snabbt så går jag tillbaka till vissa 
av dom. Men det är just då alltså. Sen lha r  jag inte om den inom 
en ... ofta lånar jag inte om den alls. Det är ju bara Ferlin i så fall jag har 
gjort det med. Men vid själva Iastillfdlet så kan det ju hända att jag läser 
om ... vissa dikter fler än en gång." (Svante, 28) 

"Jag läser val sida för sida, sen är det ju om det fastnar så att saga. Vissa 
dikter fastnar ju aldrig. Och då låter man dom ju vara ... det gör jag ... man 
kan ju inte ta till sig allt ... sen finns det naturligtvis samlingar där man 
inte fastnar för nåt i princip och då är det ju misslyckat. Sen så ... nej jag 
läser nog rakt igenom va...sen så går man tillbaks till det man tyckte att 
det där lat intressant, och så läser man det fler gånger. (David, 25) 



Formen och innehållet 

Modern eller traditionell lyrik? 

Rytm var n%got av ett nyckelord för många av de intervjuade, när de beskrev vad som 
fick dem att fastna för en viss speciell dikt eller författare. Men när de lite mer detaljerat 
gick in på att beskriva vad det var som tilltalade dem med rytmen visade det sig att 
uppfattningar och åsikter gick ganska vitt isär. 

Det vore kanske lite överdrivet att tala om två skilda lager, varav då det ena skulle bestå 
av anhiingarna till den mer traditionella diktformen - och det andra skulle innefatta dem 
som tyckte mer om modern lyrik. Det förekom visserligen bland flera av 
intervjupersonerna att man renodlat höll sig till antingen det ena eller det andra, men 
detta innebar inte p% nkot  sätt att man underkände det man inte själv gillade Här later 
jag några av de lyriklasare som tyckte mest om traditionell poesi komma till tals: 

"Det är ju stämningen ... versens rytm... och rimmen ... som 
jag tycker är tjusningen. Det är darför jag inte tycker om 
orimmad. Tycker om.. .men...en rimmad vers tycker jag 
säger mer, och är mer stämningsfull än en orimmad." 
(Nils, 70) 

..." dom moderna ... när man kommer upp i åren så tycker 
man att det är ingenting för mig ... men...man kan ju inte 
döma ut alla moderna för den sakens skull." (Rolf, 79) 

..." det är klart jag kan gripas av själva rytmiken i det hela, 
det kan jag göra, men jag ... nej, dom moderna har jag 
svårt &r, som jag inte förstår." (Ingrid, 54) 

"Ofta dom nya tycker jag ... det &...dom satsar mycket mer 
på formen på det hela än på innehållet. Tycker jag 
personligen alltsk. Och det är inte riktigt vad jag är ute 
efter. Jag vill inte se tjusiga. ..ja liksom. ..enstavsmeningar 
och såna där saker alltså. Det tycker jag inte alls om." 
(Svante, 28) 

Men det fanns också några som inte tyckte att det ena behövde utesluta det andra. Även 
om de nu föredrog den ena sorten ... 

..." det behöver inte vara några motsiithing ar... men jag tycker mycket om 
rimmad rytmisk lyrik. Egentligen mycket mer än den här fria versen som 
Ekelöf och ... Aspenström skriver då. Först och fiämst tycker jag 
egentligen mest om rimmade, helst berattande ... till exempel en favorit 
där är fanrik Stål...Runebergn... (Fredrik, 3 1) 

Bland dem som gillade modern dikt var exempelvis David 25. "Såna här ljuddikter som 
dadaisterna hade och sånt där. Det är fniktansvärt roligt" Pia 20 tyckte mycket om att 
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liha surrealisterna. Hon talade inte bara om rytm, utan ocksa om diktens melodi och den 
grafiska utformningen på pappret. 

..." det kan vara just melodin, eller nån kbsla som man &...aven om 
man kanske inte vid första Iiisningen förstår ... så kanske man känner 
nånting. ..men ser nånting framför sig. Eller också,. .bara sj älva ordens 
melodi kan göra att man tycker om det. Det målar upp nånting fast man 
kan inte konkret säga vad det &-...ofta så är det ju hur man har skrivit 
texten. Att man har lämnat ett mellanrum just här...att man börjar skriva 
här ute i marginalen kanske ... eller nånstans." 

Tove 39 och Lars 21 hade också klara uppfattningar om vad de tyckte om, respektive 
inte tyckte om, när det gallde modernt eller traditionellt. Tove befittade att hon som 
yngre varit mycket förtjust i Nils Ferlin, men att hon inte tyckte hans dikter gav sa 
mycket idag. 
"Jo, jag gillar honom, Men det är ingen jag läser, Jag vill ha liksom mer motstand tror 
jag. Lite svårare" ... Lars hade flera favoriter - från olika epoker - dock ej Sonja 
Akesson.. . 

"Jag personligen tycker om...om vi kan ta bara nån sorts dikt...jag tycker 
om såna där typ modernistiska dikter sad &...inte rebusartade men ...j ag 
tycker inte om såna där naivistiska dikter som det står...ja @...vad heter 
hon människ an... hon "vara vit mans slav" ...( Sonja Akesson) ...ja, 
Akesson ja. Jag har lite svårt för Sonja Akesson." 

Musiktexter ar också poesi 

En text som är skriven för att framföras muntligt måste vara lätt att uppfatta och 
överblicka, eftersom en lyssnande publik inte har samma möjligheter som en liisande att 
gå tillbaka i texten, långsamt analysera meningama och i lugn och ro fundera över 
betydelsen. Varje litterär genre skapar sitt eget universum, alltså sin egen bild av 
verkligheten . Sångtextens universum måste i många fall anpassa sig efter publiken. Fifr 
att vinna popularitet måste texten knyta an till den mottagande publikens gemensamma 
erfarenheter och värderingar. 

Om detta - och mycket annat - skriver Lars Lönnroth i boken Den dubbla scenen : 
muntlig diktningfiån E d h n  till Abba. Som ett exempel på denna anpassning beskriver 
Lönnroth hur glädjeflickorna och qlltrattama i Bellmans dikining under senare år blev 
allt mer salongsfahiga, just för att passa den aristokratiska publiken vid Gustav IEs hov. 
(Lönnroth 1978, s 19) 

Men även om många kulturprodukter, vilket Lönnroth hävdar, i hög grad formas av 
rådande ideologier (ibid, s 21) hindrar inte detta att lyssnaren ändå kan drabbas av 
poesins under. Man lyssnar - och f"ar nya insikter och tankar. 

Många av intervjupersonerna i denna undersökning betonade sitt intresse for, och sin 
kärlek till, musiken, Det var till exempel flera som älskade att lyssna till Dan 
Anderssons visor, även om de också tyckte om att läsa dikterna. Men flera av våra 
lynkläsare talade också varmt om lite modernare musiktexter. 



"Olle Adolphson och Cornelis och ... dom flesta av dom har svenska 
trubadurernas texter har gett mig mer &...dom som är diktare. Om man 
säger ... Cornelis han är väl en diktare ... men kanske mer en trubad~r~ändå. 
Han har gett mig mer än... vad Hjalmar Gullberg har gett till exempel." 
(Fredrik, 3 1) 

..." Jag är oftast mer road av texterna än musiken. Så att jag lyssnar gärna 
på musik där det är texten som är huvudsaken ... Eva Dahlgren. Jag är 
otroligt fascinerad av en del hon skriver alltsa." (David, 25) 

"Nu under en period så har jag lyssnat en hel del på Rickard WoWs nya 
album. Det är också lyrik, men det är lyrik med innehåll ... dom är otroligt 
djupa och fascinerande hans texter." (Olle, 43) 

..." Ulf Lundell faktiskt. Dom här mer finstämda..liksom lugnare 
saker. ..som kan vara jättefint. " (Tove ,39) 

Pia 20 konstaterade bara att "det är klart man lyssnar på musik och man lyssnar till 
texten". Medan Jill 28 berattade att förr lyssnade hon aldrig på texter, då var det 
musiken som var viktig "men nu hör jag samma musikstycken och så lyssnar jag pil 
texten på ett helt annat sätt". 

Olika motiv i dikten 

Många av våra intervjupersoner tyckte egentligen inte att sjäiva motivet i diktningen var 
av någon avgörande betydelse. Exempelvis Cecilia 18, som tyckte att "det handlar inte 
om nåt ämne utan det handlar om hur den är skriven". 

Ingrid 54 var av samma bikt. Hon kunde fastna &r en dikt av flera olika orsaker, 
framför allt rytmen tyckte hon var viktig, men motivet spelade inte den minsta roll. 
"Lennart Hellsing tycker jag är ett bra exempel på att det kan handla om precis vad som 
helst." 

Men sen fanns det också de som sökte sig till poesi med speciella motiv. Eller som 
Fredrik 3 1, som sökte sig till vissa motiv och undvek vissa. 

...l 'jag kan nog kanske avfarda vissa grejer ... som naturlyrik och 
kärleks1 @...det tycker jag inte ger mig shdär himla mycket. Jag g b  inte 
och lånar en diktsamling som bara innehåller naturlyrik eller 
kärlekslyrik. Dom får gärna vara samhällskritiska..och dom får g h a  
berör &..ja liksom inre motiv ... sån där renodlad kårlekslyrik tycker jag 
&...det hör man så mycket och läser så mycket ändå utav." 

Vissa, som Bodil 18 och Rolf 79, firedrog däremot naturlyrik. Bodil, som gillade att 
plocka titlar lite på mafa i hyllan, sa att hon hellre tittade efter vad dikterna handlade om 
än vem som hade skrivit dem. Och Rolf konstaterade att "Frödings naturdikter ... eller 
vad jag ska kalla det ... hembygdsdikter och sådant ... det är sånt som jag tycker står sig i 
alla tider". 
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Eva 21 nämnde en antologi, Kvinnors dikt om hrlek, som hon tyckte mycket om och 
atervände till gång på gång "om jag befinner mig i kärt tillstand". Men en majoritet av 
de intervjuade - alla de som poängterade hur viktigt det var att känna att dikten berörde 
dem känslomässigt - verkade ändå lockas mest av de evigt aktuella fiagorna om livet, 
och livets mening. 

"Jag har väl fatt som favoritmotiv lite ... livets mening ... och det 
existensiella.. .kan man säga." (Kerstin, 3 0) 

"Det är livet och kärleken ... det är väl det det handlar om ... det mesta ...p å 
nåt satt." (Tove, 39) 

Husgudar 

De mest älskade 

Av någon orsak höll sig nästan alla intervjupersoner inom Sverige när man kom in p i  
ämnet favoritforfattare. Några få utländska diktare nämndes dock. Lars 21 tyckte 
exempelvis mycket om några av romantikens engelska poeter. Några andra namn som 
också kom upp var Goethe och Baudelaire. Svante 28 ansåg att Goethe var "outstanding 
alltså. Det finns ju ingen som kommer i närheten". Och Fredrik 3 1 tyckte att Baudelaires 
dikter kunde ge honom en upplevelse av mystik. BAde Svante och Fredrik påpekade 
dock att de inte läste dikterna på originalspråk, utan i svensk Översättning. 

Från början hade jag egentligen inte alls tänkt ägna nagon upprnihksamhet at författama, 
eftersom det var läsarnas upplevelser jag ville åt. Men efter hand som jag gick igenom 
alla intervjusvaren så utkristalliserade sig fyra namn, som Aterkom gång efter gång. 
Dessa fjra diktare kommer darRjr att behandlas i varsitt eget litet avsnitt. Att jag väljer 
att dra fram just de här fyra i ljuset betyder inte att det inte fanns andra - minst lika 
älskade - men just den här fpklövern nämndes som favoriter av flest personer. 

Av de som visade sig vara de mest älskade poeterna i den har undersökningen fanns det 
ingen nu levande. 

Dan Andersson (1888-1920) 

Hans dikter bygger p& egna erfarenheter av det hårda livet i finnskogama. Han skriver 
om det primitiva livet i ödemarken, "en manlig förvisningsort utan hem och familj, 
kvinnor och barn". Han berättar om den svenska fattigdomens skönhet och dramatik, 
och i hans diktning finns en längtan tillbaka till det enkla livet. (Hassler 1991, s 18) 

Dan Anderssons dikter präglas av vemod, och döden finns ofla med som ett centralt 
tema. Själv dog han i en tragisk och meningslös olyckshtindelse, av cyanväteforgiftning 
på ett hotell. Först efter sin död fick han sitt stora genombrott som diktare, och blev 



närmast en kultfigur. Dan Andersson är mer Hlskad, och mer l&t, än n&gon annan av 
arbetarrörelsens poeter.(ibid, s 20) 

Många många människor är det som tagit Dan Anderssons vemod och 
vildmarksromantik till sitt hjarta. Här låter jag några f3 av dem komma till tals: 

"Jag tittade lite pil lyrikböcker som mina föraldrar hade därhemma, och 
så fastnade jag för några. Dan Andersson tror jag var den första jag 
minns att jag fastnade för." (Eva, 21) 

"Dan Andersson har jag läst valdigt mycket. Det är val den jag har 1Bt 
mest.. ." (Adam, 64) 

"Dan Andersson till exempel ... en tjusning att läsa tycker jag ... mycket. 
Mycket fin." (Rolf, 79) 

..." e d o r  allt så läser jag ju Dan Andersson och Nils Ferlin. Och jag har 
ju också samlat pil Dan Anderssons skivor och alla böcker. Jag är en stor 
Dan Anderssonbeundrare/ ... /Tiggaren fran Luossa är ju en av dom 
och ...ja, det är många. Jag har väldigt många favoriter ... det är väl dom 
flesta. Jag kan inte säga det är nån som jag inte tycker om." (Nils, 70) 

Karin Boye ( 1900-1941) 

Olof Lagerkcrantz skriver om Karin Boye att hon "bekänner med munnen tillit, men i 
djupet av sitt hjärta är hon full av förbehåll och står närmare krigaren som lyder och 
munken som piskar sig fram till saligheten än de blomvuxna och förtroendefulla". 
Hennes ärlighet kunde förnimmas nästan som en esisk utstrålning, och högspänningen 
inom henne var mycket påtaglig, både i hennes diktning och för hennes omgivning. 
(Lagercrantz 1973, s 69-70) 

Hela hennes liv präglades av spänningar mellan ytterligheter. Hos Karin Boye fanns 
styrka, men också vekhet, mod och sårbarhet och dessutom en drift att b&de förneka och 
bejaka. Inom henne fanns biide manliga och kvinnliga egenskaper. Hennes bisexualitet 
och hennes kompromisslöshet drev henne att till slut ta sitt liv. (Hassler 1991, s 42) 

För flera av intervjupersonerna hade Karin Boyes dikter blivit niigot av en inkörsport till 
poesins värld.En speciell dikt som ju nämndes och citerades av flera var just Ja visst gör 
det ont - även om den ofta blev omnämnd som "när knoppar brister". 

"Karin Boye kommer jag ihåg väldigt mycket av ... d&..som jag tyckte 
mycket om...som jag fortfarande tycker mycket om...men inte lika 
mycket som jag tyckte då." (Gunilla, 50) 

..."p å gymnasiet s& var det nån som sa att jag liknade Karin Boye, och då 
var jag ju tvungen att kolla upp vad hon hade skrivit för nånting. Så 
Karin Boye är väl en av dom som ... central ... i alla fall i början." (Eva, 21) 



Jill 28 hade också sökt sig till Karin Boye under en vilsen period, och fatt sina egna 
känslor bekräftade i hennes diktning. Och David 25, som skrivit en c-uppsats om henne, 
berättade att han varit mycket fascinerad av att läsa, "både vad hon skrev och hur hon 
var som person". 

Rolf 79 var en stor beundrare av Karin Boye, även om han annars helst läste skalder fran 
1800-talet, och Kerstin 30 nämnde i f3rsta hand Gunnar Ekelöf, men tillade nästan 
direkt "Karin Boye tycker jag också mycket om". Även Svante 28, som annars inte liiste 
så myckte kvinnliga poeter, och inte hade någon speciell favorit bland dem sa "...det ska 
vara Karin Boye naturligtvis ... Karin Boye går ju an". Och Maria 25 sa utan tvekan 
"Karin Boye är en stor favorit. Det är väl den största jag har". 

Nils Ferlin ((1898-1961) 

Han var en centralgestalt i de bohemiska Klarakvarteren i Stockholm, och många är 
myterna som spunnits kring hans person. Nils Ferlin levde upp till rollen som den 
svältande och frysande poeten, samtidigt som han var gycklaren och narren, och hans 
ungdomsår .var vilda och legendomspunna. Nils Ferlins läsekrets var redan fiån början 
mycket stor - en poet som säljer i rekordupplagor hör ju knappast till vanligheterna - och 
han är en av de mest översatta svenska poeterna. 

En stor del av hans popularitet kan tillskrivas det faktum att hans dikter är så enkla och 
lätta att ta till sig, i alla fall på ytan. De är många gånger roliga, och de är latta att 
minnas. Men det finns också djup och svårmod hos Nils Ferlin. Hans dikter har en 
förmåga att stanna kvar länge, man glömmer dem inte. 
"Vi har aldrig haft en diktare med så sorgsna ögon som Ferlin". (Lagercrantz 1973, s 10) 

Bland våra intervjupersoner var det också många som gärna sökte sig till Nils Ferlin. 

"Den största favoriten är ju Nils Ferlin. Har alltid varit ... det är hans 
enkelhet. ..det är så enkelt ... och sen liksom ... vilken ålder näst an... kan 
förstå vad han menar. Det är så solklart. Inga tveksamheter." (Svante, 28) 

Av alla Ferlins dikter var det speciellt en - Barfotabarn - som särskilt nämndes i flera av 
intervjuerna. Även om man läst den som mycket ung, hade den etsat sig fast i minnet. 

"Deii första som jag läste det var väl...barfotabarn i livet ... Nils Ferlin, det 
kommer jag ihåg, det var den första som jag läste. Som jag minns." (Pia, 
20) 

"Det var en gång i nian så skulle vi välja ut en dikt och läsa högt för 
klassen ...j ag kommer ihåg att det var ganska starkt ... att vi gjorde 
det ... och den h& dikten som jag valde då, jag kan liksom minnas det har 
väldigt starkt. Nils Ferlin, Barfotabarn ... du har tappat ditt ord och din 
papperslapp ... det är ett ganska starkt minne alltså." (Tove, 39) 

..." den här dikten ... du har tappat ditt ord och din papperslapp, den tycker 
jag är fin." (Nils, 70) 



Gustaf Frirding (1860-1911) 

Gustaf Fröding var född och uppvuxen i Värmland - de värmländska todallen är ocksa 
lite av hans signatur i många av de mer folkliga och humoristiska dikterna. Han 
studerade i Uppsala, för att sedan återvända till Karlstad och Värmland.llB94 drabbades 
han av sinnessjukdom, och vistades sedan till och fiån på sjukvårdsanstalter under 
resten av sitt liv . 

Med sin språkliga klarhet, lätthet och musikalitet var Gustaf Fröding en nyskapare inom 
svensk diktning. Olof Lagercrantz kallar honom för "den siste store versmakaren i vår 
lyrik, den siste som talade på vers", och jamför honom med Tegnér. Men han papekar 
ocksa att Frödings sjukdom försvårar varje analys av hans diktning. "Det är som 
vacklade hans lyrik i själva sin grund, som led den av en inre svaghet och braCklighet 
som inte tillåter en närmare undersökning." (Lagercrantz 1973, s 93) 

En enda av de nitton intervjupersonerna piipekade just detta drag hos Fröding, och 
tyckte darför inte alls om hans dikter. 

..."typ Fröding kan jag ju inte med ...j ag tycker det är en sjuk manniska 
som skriver så att...helt enkelt. Det är kanske en fördom mot Fröding, jag 
vet inte men ... det är väl inte svårare att förstå hans än nån annans...men 
jag tycker inte det är särskilt bra det han skriver helt enkelt". (Svante, 
28) 

Men de allra flesta talade om Gustaf Fröding med mycket värme. Exempelvis David 25, 
som just vid själva intervjutillfallet faktiskt letade efter hans dikter i lyrikhyllan, 
Atervände gärna till Fröding " för att han är sapass mångsidig". 

Eva 21 hade upptäckt Gustaf Fröding efter att ha startat med att läsa Kiarin Boye och 
Dan Andersson, och Bodil 18 gillade honom för att "han har skrivit ganska mycket om 
natur och sa". I hennes fall hade undervisningen i skolan gjort sitt till, just när det gällde 
Fröding, eftersom hon hon mindes att de %tt läsa ganska mycket av honom där. 

Jill28 hörde också till dem som gärna läste Fröding. 

"En ghasel av Fröding tycker jag mycket om. Det var inte så länge sen 
jag läste den igen." 

Rolf 79 sa kort och gott så här: 

"Fröding är naturligtvis den Wämste ...p 8 svenska språket i alla fall." 

Författaren och myten 

Författare, och da sikskilt poeter, har åtminstone de senaste hundrafemtio åren varit en 
mycket speciell och sägenomspunnen yrkesgrupp (Tompkins, se Malmgren 1986, s 
160). I och med att poeten som person fick status som en förandligad varelse, som 
vistades i sfher högt över vardagens materiella futtigheter, blev han naturligtvis också 
föremal för en hel del mytbildning. Hans Hertel ger i sin bok Se på litteraturen! några 
exempel på de mest omhuldade myterna.(1982, s 1 14-123) 



Poeten som rycks bort i alltför unga i r ,  och därmed upphöjs till en romantisk 
kultfigur (och hit kan man väl räkna både Dan Andersson och Karin Boye). 

Poeten som grubblande melankoliker (Gustaf Fröding). 

O Poeten som den fattige bohemen med taggarna ut&t mot det etablerade samhället. 
(Nils Ferlin). 

Hertel nämner många fler exempel, men just de har tre tycker jag stämmer så väl med 
det tidigare ;avsnittet om de mest älskade poeterna, så jag kan inte låta bli att dra 
paralleller. Jamföelserna mellan myterna och de svenska diktarna är alltsa inte Hertels, 
utan min egen. Men fakhun är att åtminstone ett par stycken av intervjupersonerna 
spontant gav uttryck för att det fanns något lockande med vissa författare, just i kraft av 
deras legendomsusade liv (eller död). 

Lars 21 berättade om sin dragning till "unga mörka poeter" - även om han själv 
skrattade At klichén - och tog upp Stagnelius som ett bra exempel. ..." och s& gillar jag 
romantikens engelska poeter också. Shelley, Keats, Byron och Coleridge ... fast det är 
också myten Byron naturligtvis." Lars nämnde också Jim Morrison, vars dikter han 
kommit att läsa och tycka om efter att först ha lyssnat p& honom som musiker5, och 
-eftersom Lars var sapass ung och Jim Morrison dog 1971, hade han faktiskt hunnit bli 
en kultfigur redan innan Lars föddes. (Han ligger begravd i Paris, och gråtande fans 
vallfkdar fortfarande till hans grav.) 

Men aven Svante 28, som hade Nils Ferlin som idol, hade fran början fastnat för honom 
just for att han hört talas om historierna kring Ferlin som person. 

Fredrik 3 1 tyckte att en spännande författare gjorde hela läsningen roligare. 

..." sanningen att säga så är ju vissa författare intressantare som 
människor ...än andra. Vissa har ju faktiskt ... har ju ett spännande liv 
bakom sig, medan andra ... moderna personer ... dom har val levt ungefair 
samnia liv som jag själv. Det är på nåt satt roligare med dom som är 
döda ... dom gamla ... bara just det faktum att dom levde för länge sen gör 
dom intressantare än dom nu levande ... Det har spunnits myter kring 
dom ... som kanske inte alltid var sanna ... men som jag tror är 
jävligt. ..nödvändiga.. .för liksom.. .det måste vara lite spiimande och 
mystiskt. Man vill ju så gärna tro att dom har miinskoma har något 
djup ... ett djupare djup om jag säger s&. Att dom är kanske lite utsända av 
nån diktargud. Det blir roligare d& ... om inte annat ... att läsa dom." 

Flera av de intervjuade som hade Karin Boye som favorit betonade ju också hur 
fascinerade de varit av att läsa henne - inte bara av henne. 

'~irn Morrison var fönitorn poet ocksa sångare i rockgruppen Doors. Hans problem med droger och 
alkohol gjorde att han dog i hjartsvikt bara 28 år gammal. (Rander 1988, s 121) 
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Vem har sagt att det ska vara lätt? 

Vanligt folks ovilja mot att läsa svåra texter är nhgot Lars-Göran Mainngren ägnar ett 
helt kapitel åt i Den konstiga konsten (1986). Han plipekar att det tycks finnas en 
"begriplighetens tröskel" som varierar i höjd mellan olika läsare. Diktens metaforer och 
stiliserade bilder kanske inte refererar direkt till något man känner igen, utan km ofta 
upplevas som gåtfulla av den ovane läsaren. Lasarens grundläggande behov att begripa 
blir inte uppfjdlt, och besviken och irriterad vänder man texten ryggen.(Malmgren 1986, 
S 131-133) 

Tom Hedlund hör till dem som anser att dikter ske vara svåra att första. Utan vidare 
spisning förkastar han texter som är för lätta. I sin bok Att först# lyrik konstaterar han att 
"den lyriska text som inte kräver någon form av arbete av läsaren är en cWg text, som 
bara stärker läsarens fördomar. Att utfbrma texter med hänvisning till 'vad folk vill ha' 
eller 'vad folk begriper' är ingenting annat än det falska slags folklighet som kallas 
populism, dvs ett djupt förakt för människor." (Hedlund 1979, s 60) 

Och Hedlund far faktiskt medhåll av flera av intervjupersonerna i denna undersökning. 
Bland annat av Cecilia 18. 

"Även om jag inte förstår dikten som jag läser s% kan jag läsa den om 
och om igen ... och förstå lite mer ... det är liksom det som är så väldigt bra. 
Det att man kommer på ... man märker själv att man utvecklas. Om det är 
en svår dikt så tycker jag att den ger mer. För att man kommer på nytt 
hela tiden." 

Tove 39 berättar om Gunnar Björling, som idag iir en av de poeter hon tycker mest om, 
men som det tog henne åratal av hart arbete att lära sig förstå. 

..." när det gällde Björling till exempel, då tror jag att jag lbte nån artikel 
i nån tidskrift om den här mannen...som var så jäkla märklig ... och 
markvärdig. Och han var s% sv& ... och dom forskade ... och det var s% 
knepigt med den här Björling ... allting ... och jag gick och lånade nån bok 
och jag fattade absolut noll. Jag fattade ingenting. Men det var som ...j ag 
gav mig fan p%...jag måste liksom förstå vad det har är. Och det var 
liksom i flera &...en process alltså ... Det var nånting här som jag inte 
förstod mig p&, och jag ville så otroligt gärna Ei del av det ... V d o r  kan 
jag inte begripa det här? Men det var...sträckte sig över många år. S% jag 
lånade val honom ...j a nån gång varje &...nån bok ... och kämpade 
lite ... Men sen så var det ...p lötsligt en dag så var det bara uppenbarat 
(skratt) ... nu tycker jag inte han är ett dugg svår." 

Kerstin 30 tyckte om att läsa Erik Lindegren, just därför att han var "en svårgripbar 
poet", och Olle 43 fascinerades av Bo Setterlind. "Han skriver shda lite lagom kryptiskt 
och tankeväckande.. .känsloväckande". 

Gunilla 50 berattade om en dikt av Tomas Tranströmer: 

"Dom inre valven ... dom öppnas ... när man kommer in då ... sh ilippnas 
valv efter valv ... det är ju också en s h  här dikt som jag ofta har med mig, 
fast inte precis ordagrant då ... När det gäller hans dikter så läser jag ju om 
och om igen /många gånger ... darfor att jag inte förstår riktigt ... och jag 



tycker också att det är viktigt att kanna till honom som person. Lite grand 
om hians bakgrund och så." 

Många gånger har det visat sig att kunskaper om en författare inte bara väcki ökat 
intresse for nians dikter, utan också medverkat till en djupare förståelse av dem, genom 
den konkret mtlnskliga anknytning som en orientering om författarens biografiska 
bakgrund ger.(Edqvist 1988, s 95) 

En av våra intervjupersoner, Fredrik 3 1, kunde ge ett exempel pA just detta. Han hade 
både läst om, och sett W-program om Gunnar Ekelöf, för att förstå honom lite bättre. 
"Jag blev ju lite intresserad av honom för jag tänkte att...en manniska som skriver såhär 
svåra dikter,,..vad är det för snubbe egentligen? ...Är han en vanlig manniska? Som har 
såna enorma djupa tankar" ... Idag läser Fredrik gärna Ekelöfs dikter. 

..." dom är väldigt svåra, men jag tycker ändå att...jag inbillar mig att jag 
begriper nånting av dom ... att jag känner nånting f6r dom. Och sen så 
struntar jag i att jag liksom inte kan förklara vad det är. Utan jag bara 
tycker att ... när jag läser vissa av hans dikter f"ar jag en känsla i kroppen 
som jag tycker om." 

Att skriva själv 

"Världslitteraturens historia är Qlld av haverier och misslyckanden av olika slag". 
(Hedlund 1979, s 90) Och det är inte de bakomliggande känslorna eller upplevelserna 
det är något fel på. Alla dåliga kärleksdikter är ju faktiskt inte dåliga darför att känslan 
bakom inte var hållb ar... 

Själva hantverket att snickra ihop en modern dikt - jag talar alltsa inte här om sonetter 
eller andra Ilite knepigare versformer - kan tyckas lika barnsligt enkelt som att måla en 
av Mirós tavlor, vilket gör att många känner sig manade att försöka. Även människor 
som aldrig kisa någon lyrik fattar gärna pennan och skriver egna dikter. Hur mycket 
som faktiskit skrivs är omöjligt att uppskatta, eftersom det mesta stannar i byraladan eller 
dagboken, men att folk själva skriver mer poesi än de köper diktsamlingar är utom all 
&ekan (Schyberg 199 1, s 12). 

Om arvet &r socialt eller genetiskt betingat må vara osagt, men nog verkar det som det 
hos de flesta av oss ligger i blodet att formulera våra upplevelser och tankar i diktens 
form. Vem glömmer exempelvis någonsin Kjell-Olof Feldts bevingade rader om 
löntagarfonderna6? 

Hur var det d& med lyrikläsam p& Borås stadsbibliotek? 

Rolf 79 lovade och svor på att han aldrig i sitt liv skrivit en enda dikt, "jag har aldrig 
försökt ens". Samtidigt sa han bestämt att "bland kvinnor tror jag det är mycket vanligt". 

6"~öntagarf~nder är ett javla skit, men nu har vi baxat dom &da hit" 
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Hans 26 slog ocksa i& sig. Han hade aldrig skrivit annat än brev, Brs8krade han. 
Adam 64 skrev inte heller själv, men sa "jag skulle önska att jag kunde". Alla de övriga 
skrev egna dikter, eller hade åtminstone skrivit en och annan dikt vid något tillfalle. 

Tre av intervjupersonerna mindes speciellt att de skrivit dikter när de gick i skolan. 

...l 'jag skrev ner några dikter som jag visade min likare, och han tyckte 
dom var bra.Det är typ... det enda jag har fatt utav skol an... Han la te  en 
dikt som han tyckte var jättebra och visade för några andra, och dom 
tyckte ocksa den var bra för en tjej i min ålder ... och det lyfte upp 
mig ...j ag var verkligen i tonårskris och allt sånt där va..det är nog det 
enda jag har fatt ifrh skolan." (Cecilia, 18) 

"När det var vår da tyckte fiöken ... nej nu måste vi skriva dikt er... sh skrev 
man dikter om detf ... /jag tycker det är roligt att läsa dom jag skrev när 
jag gick i skol an... dom slänger jag inte. Man kan ha väldigt rolligt åt 
dom ... man skrattar ...A den skrev jag för jag khde  mig så liksom ..." 
(Maria, 25) 

..." vi hade nån sån där lyriktävling på gymnasiet och då skrev man väl 
till den ...j ag fick andra eller tredje pris men ...j ag hade skrivit en dikt som 
jag tyckte var helt suverän, som jag tänkte den här kommer jag vinna 
med ... fast den uteslöts (skratt) ... den jag fick pris för var en annan." (Pia, 
20) 

Flera av de intervjuade hade skickat in sina dikter till tidningar, och också blivit 
publicerade. Dit hörde exempelvis Kerstin 30 och Nils 70. Men de flesta skrev, i likhet 
med Tove 39 eller Olle 43, för sin egen skull, och för byrålådan, nån gång när andan föll 
på. Möjligvis lät man som Jill28 "de närmast sörjande ta del av dom ibland". 

Ingrid 54 tyckte om att skriva hyllningsdikter och födelsedagssånger, och Fredrik 31 
berättade att han under en period skrivit väldigt mycket, nu blev det mer saillan. Men han 
försökte alltid skriva "såna där dikter som jag sjalv skulle vilja l&a.Just en rimmad 
berättelse med en slutkläm. En liten historia på vers." 

NAgra av intervjupersonerna tyckte att skrivandet hhgde intimt sammm med vilken 
sinnesstämning man befann sig i. Till exempel Eva 21 som sa, "när jag mår dåligt eller 
när jag är lycklig ... riktigt glad så skriver jag dikter." Och Lars 21 konstaterade med 
glimten i ögat: "Hade folk varit lyckliga j h t  skulle ingen varit poet." 

David 25 skrev säilan dikter. .."nån enstaka dikt men det ... det är speciella händelser då". 
Däremot tyckte han mycket om att skriva brev. 

..." så jag lägger väldigt mycket energi på det alltså, så att jag kan skriva 
om dom t v A  tre gånger ... en del av dom som far dom här 'breven 
uppskattar det och en del gör det inte. Det är olika ... men när det slutar 
med att de skickar tillbaks breven så tycker jag att nu måste jag sluta" ... 



Lyrik på bibliotek 

..." Det skrivs en förskrackiig massa dikt här landet, men det verkar inte 
vara många som vill läsa den." (Thomas 1982, s 133) 

Vid en undersökning av Bibliotekstjänsts sarnbindningslistor fran 1981 framkom att av 
alla presenterade titlar utgjorde lyriken cirka 5 procent. Recensionerna över lag var 
positiva, de flesta till och med mycket positiva. Nästa .fraga som da inställde sig var om 
detta avspeglades i bibliotekens inköp. Satsade folkbiblioteken i allmänhet 5 procent av 
mediaanslaget till lyrik? 

Nej, det gjorde man inte - och det gör man inte. Trots att många kommuner har en 
skriven målsättning för sina mediainköp, där vackra foder ingar  om att satsa pA 
"kvalitetsmtissigt värdefulla men mindre efterfragade böcker" inte alls är ovanliga, har 
det visat sig att i kampen mellan det "värdefulla" och det "eftefiågade" blir det så gott 
som alltid "Idet värdefulla" som drar det kortaste strået. 

Marianne Thomas konstaterar i en artikel i Biblioteksbladet (1982, s 134) att medan 
förlagen drar sitt stra till stacken - genom att faktiskt ge ut en hel del lyrik även om man 
vet att de flesta diktsamlingar säljs i fa exemplar - så tar biblioteken inte sin del av 
ansvaret geilom att köpa in dem. 

Det som köptes in, under det h& het, var i första hand översatt lyrik och antologier. Av 
svensk poesi nådde de kvinnliga poeterna mycket högre beställningssifior än de 
manliga. Niigot som Krister Gustavsson (1982, s 248) lite ironiskt antyder möjligtvis 
skulle kunna bero pa att majoriteten av landets bibliotekarier sjalva är kvinnor. Att det 
satsades så mycket på just antologier menade Gustavsson kunde bero på att de 
betraktades som "ett slags lydens ek~norniförpackningar~~. ( ibid, s 247) 

Kontentan av undersökningen blev i alla handelser att man kunde konstatera att lyriken 
verkligen var ganska styvmoderligt behandlad på biblioteken. Och även om detta är över 
tio år sen finns det inget som tyder på att något skulle ha fiYrandrats p4 den punkten. 
Även idag, kanske rent av i högre utsträckning idag med tanke på det karvare 
ekonomiska laget, satsar biblioteken i första hand på att köpa in "vad låntagarna vill ha" 
- och att deit då inte blir mycket lyrik, är viil knappast @mit att överraska. 

Stadsbiblioteket i Borås 

Lyrikhyllan på stadsbiblioteket har en central placering, alldeles till vänster om 
lånedisken. De senaste åren har den h& hyllan flyttats runt mellan en hel del olika 
platser på biblioteket - men det gäller också övrig skönlitteratur som till exempel 
dramatik och deckare. 

Att lyrikhyllan är bland det forsta man stoter på när man kommer in pA biblioteket 
innebär att ganska många människor, som inte vet exakt vart de ska gå, kommer nrim 
och så att saga nosar lite på den. Kanske tar ut en bok och bliiddrar i, för att sedan snabbt 
sätta tillbaka den när de upptäcker vad de Iatt fatt i... Det här inWade ganska ofta, i 
alla fall under de två veckor jag satt och observerade lyrikhyllan. 



Men för den som är hågad finns det cirka 35 hyllmeter poesi att välja emellan. Och detta 
är bara vad som står framme, det h s  betydligt mer magasinerat. Mycket av det som 
står i magasin är naturligtvis dubletter, men-där finns också m hel del aIdre litteratur 
som inte efterFågas så mycket. Dock ... vissa författarnamn, oavsett om de lånas ut eller 
inte, ska alltid finnas tillgängliga. Som bibliotekarie Lars-Inge Nilsson phpekar: "Det ser 
inte bra ut annars". 

När det gäller hur mycket lyrik som köps in kan det variera, eftersom det inte går till ph 
det viset att man avsiitter en viss procent av anslaget till skönlitteratur för just lyrik. 
Pengarna är alltså inte bundna-Men Lars-Inge Nilsson påpekar att den sortens 
jamforelser ändå inte blir så intressanta, med tanke pA de stora prisskillnaderna mellan 
olika böcker. Att bara titta på kronor och ören skulle inte ge några upplysningar om 
antalet titlar som köpts in. Men hans intryck är ändå att lyrikens andel procentuellt sett 
varken ökat eller minskat, jamfdrt med övrig skönlitteratur, de senaste åren. Utan den är 
i stort sett oforändrad. 

Inköpen av lyrik - och även av annan litteratur - går numera till ph sh sätt att en speciell 
bevakare (i det här fallet Lars-Inge Nilsson) lämnar in sina förslag och bedömningar till 
inköpschefen, som sedan i stort sett följer de här förslagen. Det här är en 
försöksverksamhet som pågått i ungeför ett år. Tidigare hade man traditionella 
bokmöten var fjortonde dag. Tanken bakom den här förändringen, att ge olika 
bibliotekarier ansvar för olika områden, var just att man ville försöka följa upp vad som 
hände med böckerna efter att de kommit till biblioteket 

Lars-Inge-Nilsson poängterar dock att han inte på något vis ser sig som erlväldig när det 
gäller inköp, många av de böcker som köps till biblioteket är inköpsförslag fran 
låntagare. (Vilket faktiskt en av våra intervjupersoner kunde ge exempel på.) Men i 
övrigt utgår han i de flesta fall från Bibliotekstjänsts sambindningslistor, även om han 
också riktar en viss kritik mot de här listorna. 

Efter önskemål ifiån biblioteken tar lektörerna numera ofta upp fragan "är denna bok 
lämplig för ovana lyrikltisare"? Lars-Inge Nilsson anser inte att det finns någon 
anledning att sätta likhetstecken mellan lättläst och god poesi. Han tycker att 
biblioteken, i stallet för att fiåga hur man ska få folk att läsa mera lyrik i stället borde 
ställa fiågan "vilken lyrik har vi att plocka fram?" 

När det galler att mer aktivt gå ut och locka lyrikläsare så har man faktiskt på 
stadsbiblioteket Borås gjort försök med det ocksh. Hösten 94 hölls det en sene 
lyrikaftnar på biblioteket. Man startade med en temakväll om Edith Södergran, och drog 
då enligt Lars-Inge Nilsson en hel del besökare. Sedan fortsatte man och "betade av lite 
olika författarskap" en kväll i månaden. Men efter hand blandades den renodlade lyriken 
upp med aven andra program och forfittarbesök, och så småningom rami det hela ut i 
sanden. 

Vilken lyrik är det då som lånas mest? Ja, enligt den 100-i-topp-lista från 1995 som 
biblioteket plockade fiam är det väldigt mycket diktantologier som lånas ut. Men på 
första plats ligger b d å  Dan Andersson med De mest älskade dikterna - SA man kan inte 
säga annat än att titeln är väl vald. Dan Anderssons grundmmde plats i svenska hjärtan 
(i varje fall Boråshjärtan) bekraftades ju också av våra intervjupersoner. Nlen aven namn 
som Hjalmar Gullberg, Karin Boye, Edith Södergran och Nils Ferlin ligger högt upp ph 



listan. Bland de yngre poeterna är Ulf Lundell den mest lånade, tätt följd av Asa Jinder 
och Bodil Malmsten. 

Och vilka fragor, just om lyrik, staller folk i upplysningsdisken? Alla möjliga m o r  
naturligtvis,, Men väldigt ofta handlar det om att man vill ha tag i en dikt för ett visst 
bestamt tillfälle, som ett bröllop eller en begravning. H& har personalen hjalp av n& 
pärmar med ett urval av populär poesi för olika tillfallen. I upplysningsdisken finns 
också några lyrikantologier och citatsamlingar.Citatfiågor hör nämligen ocksa till 
vanligheterna. NAgra strofer har fastnat i huvudet, och man vill veta var de kommer 
ifiån. Och klarar bibliotekarierna i Borås inte av att lösa problemet ringer man till 
Medborgarplatsens bibliotek i Stockholm, där brukar man kunna svara pA det mesta. 

Lyriklasairna och biblioteket 

Så gott som alla våra 19 intervjupersoner visade sig vara mycket hemtama, både pil det 
här biblioteket och på bibliotek i allmänhet. Många gick på biblioteket flera gånger i 
veckan, och andra gick åtminstone "några gånger i månaden". Flera av dem nämnde 
dessutom att de trivdes mycket bra i själva biblioteksmiljön. 

"Jag går en lov härinne ibland och tittar ... mest för att jag tycker det 8r en 
hiirlig rniljö..bland böcker. Böcker är en skatt tycker jag." (Olle, 43) 

"När jag har tid...så går jag väldigt ofta på biblioteket och tycker det är 
en stor njutning." (Eva,21) 

"Jag går ju hit dagligen, så gott som. Ja, jag l&er tidningar 
huvudsakligen. Sen blir det ju att man lånar en och annan bok ocksa 
och .... letar i hyllorna." (Rolf, 79) 

"Jag går nog omkring och flummar rätt mycket. Det gör jag. PA alla 
möjliga hyllor ... det är ett skönt sätt att gå omkring och tänka samtidigt 
som man tittar på böcker." (Fredrik, 3 1) 

Några av vara intervjupersoner jämförde svenska bibliotek med bibliotek i andra länder, 
och här utföll jamförelserna till svensk fördel. Exempelvis Rolf 79, som rest mycket 
ansåg svenska bibliotek över lag vara "mycket förnämliga". Även Eva 21, som varit ett 
år i Frankrike sa att "om man jamför svenska bibliotek med fianska så tycker jag ju att 
svenska är mycket mycket bättre. Det finns mer böcker, mer spridda böcker ... det finns 
böcker om så gott som allting." Men helt nöjd med de svenska biblioteken var hon 
dock inte. 

"Sen att det alltid är lika svart att hitta i ett nytt bibliotek, det 
tycker jag väl är det sämsta. Att man aldrig ... man l& sig sitt 
henunabibliotek men så fort man kommer till ett annat ställe så 
är det så ...j &la rörigt ... rent ut sagt. Jag tycker att bibliotek ... det 
borde fuuias en plan direkt när man kommer in ... helst en karta 
som man kunde bära med sig, för det är jattesvårt att hitta." (Eva, 
21) 



Och hon var inte den enda som hade problem med att hitta. Flera andra av våra 
intervjupersoner påpekade samma sak, både när det gällde stadsbiblioteket i Bo& och 
andra bibliotek. Svante 28, som inte hade bott SA länge i Borås, hade haft uppenbara 
problem innan fick kläm på biblioteket. "Speciellt facksid an... det är fiuktamvärt. Det 
f m s  ingen logik." 

Men på det hela taget fick stadsbiblioteket i Borås mycket beröm av vira lyrikläsare. 
Två personer hade önskemål om att biblioteket skulle öppna lite tidigare alm morgnarna, 
i stallet för som nu klockan 10, men på Cågan om de saknade något i bibliotekets utbud 
kunde de flesta inte komma på något. Och, som flera konstaterade, det de inte har i 
Borås lånar de ju in flån andra bibliotek. En av våra intervjilpersoner, en 
litteraturstudent, efterlyste dock litteratur på engelska. 

"Det är väldigt dåligt utbud med engelsk litteratur tycker jag. Sen är det 
väldi @...finns det valdigt lite lyriker på originalspråk. Tycker jag. 
Väldigt lite engelska lyriker på originalspråk. Jag hittar aldrig nån i alla 
fall." (Lars, 21) 

En enda av våra intervjupersoner, Tove 39, hade vid ett tillftille gatt till 
upplysningsdisken och beställt en speciell bok hon saknat i lyrikhyllan. "Det var nån ung 
tjej, poet, som jag hade läst om och som jag tänkte att jag ville kolla upp ... nån väldigt 
fiksk. Nån nyutkommen." 

I det här fallet köpte biblioteket in boken efter Toves beställning, och hon fick sa 
småningom en lapp hem i brevlådan att den hade kommit och nu fanns att låna. Men 
även Kerstin 30 tyckte att nyutkommen lyrik ofta tog lång tid på sig att hitta till 
biblioteket. 

Fredrik 31, som gillade att "flumma omkring" på biblioteket tyckte inte han saknade 
&got i bokvag, men "dom kunde väl byta ut filmerna lite oftare". Gunilla 50, som var 
yrkesversam präst saknade "den teologiska biten, den är lite knapphändig för min del", 
men konstaterade samtidigt att alla böcker hon behövde skickade biblioteket efter fran 
Göteborg. Över lag så var våra intervjupersoner nöjda med sitt bibliotek, även om de 
uttryckte sig i mer eller mindre entusiastiska ordalag. 

..." det finns ingenting som jag skulle vilja andra p&. 
Tidning ar... det finns ju allt ..." (Nils, 70) 

"Det har räckt för mina behov i alla fall." (Hans, 26) 

Något som jag var lite nyfiken på var om våra lyriklitsare någon gång anviinde sig av 
bibliotekariernas kunskaper, när det gallde att be om råd och lastips. Men har svarade s& 
gott som samtliga att de i regel visste vad de ville läsa och vad de var ute efter, några 
lästips tyckte de inte att de behövde. Tove 39 påpekade dessutom att "det skulle k h a s  
ganska konstigt" att diskutera litteraturval med bibliotekarien. 



"Det har nog hänt nån gång när jag skulle ha nåt till nåt skolarbete att jag 
fragade. Då hade jag ju ett bestämt mål så ... men .. annars ... klarar jag mig 
sjalv." (Bodil, 18) 

Enda undantaget var Pia 20, som faktiskt en enda gång hade försökt att be en 
bibliotekarie: om lästips. Hon nämnde inte på vilket bibliotek hon hade varit den 
gången, men bibliotekarien "var väl inte sa engagerad ... hon gav mig en bok istallet sil 
jag kunde leta bland författarna. .." 
Vad man däremot ofta ber om hjälp med, är att leta fram en viss bestämd bok. Ingen av 
våra intervjupersoner visade minsta osäkerhet eller tvekan inför att begära hjälp i 
upplysnings~disken. Det var inte heller någon som var missnöjd med bibliotekets service. 

"Jag tycker man f"ar jättebra hjälp här. Det man behöver 
få hj alp med, det får man." (Ingrid, 54) 

Maria 25 hörde till dem som mycket ofla bad bibliotekarien om hjäip eftersom "jag är 
inte så mycket för det här med datorer". Men det var inte så ofta hon var inne p& 
huvudbiblioteket och lånade, berättade hon. Eftersom hon bodde lite utanfor stan 
använde hon sig i regel av hemortens lilla bibliotek, som hon var mycket förtjust i. "Vi 
har kanonbibliotekarier.. .dom verkligen ställer upp till hundra procent.. .och har dom det 
inte inne s& ser dom till att skaffa det". 

Även om de flesta av våra intervjupersoner var flitiga biblioteksbesökare så var det flera 
av dem som påpekade att det ibland hände att de kunde strunta i att läsa böckerna de 
lånade hem. (jfi Berggren 1954) 

"OKI man lånar 10 så är det kanske inte mer än 2-3 som man läser. Man 
chansar ju." (Nils, 70) 

Att bara strosa runt lite och bläddra i böckerna var inte heller ovanligt. Sikskilt inte 
bland dem av intervjupersonerna som särskilt påpekade att de trivdes med att vistas i 
biblioteksmiljön, exempelvis Cecilia 18, som ofta kunde ta en bok och börja läsa, "men 
jag lha r  inte hem dom alltid". Och aven det som lånades hem kunde alltsa ibland bli 
liggande olht. Bara en av våra intervjupersoner betonade att han samvetsgrant läste allt 
han l h d e  "fih piim till pärm". Det var Adam 64. Adam berättade att han börjat gå p& 
biblioteket regelbundet under skoltiden, eftersom det på den tiden låg precis mitt emot 
skolan d& han gick. 

"Då var vi ett gäng grabbar då som kanske gick, men då blev det mest 
äventyrsböcker och såna grejer då. Då var en inte gammal, det var under 
miotalet och det är klart då fanns det inga pengar och så heller. Under 
kriget". . . 



Diskussion 

Att det sammanfattande begreppet "receptionsteori" - som ganska Iiittvindi@ används 
vid all typ av forskning om läsare och texter - vid närmare påseende visade sig vara rena 
slagfältet av olika utgångspunkter, nivåer och inriktningar kändes för mig som tidigare 
läst psykologi både välbekant och ganska roligt. 

Jamför man exempelvis Norman Holland och Jonathan Culler, som teoretiskt 
representerar varsin motpol, känns det knappast befogat att tala om "samma" 
forskningsområde. Dessa båda forskare kunde, precis som psykoanalytikern Sigmund 
Freud och den amerikanske behavioristen John B.Watson, likaväl ha kolrimit från olika 
planeter, i alla fall när det gäller deras olika teoretiska utgångspunkter och intressesfarer. 
Och precis som Holland stöder sig på Freuds teorier kan man också mycket val hitta 
paralleller mellan Cuilers övertygelse om utbildningens betydelse vid lhning och 
Watsons optimistiska teorier om miljöns och uppfostrans avgörande betydelse. 

Min uppfattning är att de här olika teorierna kompletterar varandra, och att deras 
skiftande vinklingar behövs for att ge ett helhetsperspektiv. När det galler att "välja 
sida" bland receptionsteoretikerna vill jag darför avstå helt och hållet. Jag kommer i 
denna diskussion att hänvisa till de olika teorierna helt enkelt d& jag tycker att de pa ett 
eller annat satt går att koppla till denna undersökning. 

Vilka olika människor hittar man vid bibliotekets lyrikhylla, och vad letar de 
efter? 

Av alla de intervjuade visade det sig bara vara tre stycken som lånade lyrik i den 
omfattningen att de ytterst sällan besökte biblioteket utan att ha nalgon bok fran 
lyrikhyllan med sig hem. Alla de övriga blev mer eller mindre uppraggade av en 
tillfallighet, även om de inte hade något emot att bli intervjuade och försäkrade att de 
gärna läste lyrik, aven om de inte precis gjorde det varje dag. 

Sju av dessa slumpmässigt utvalda lyrikläsare befann sig faktiskt vid lyrikhyllan av helt 
och hållet praktiska orsaker. Tre i intervjuguppen var litteraturstudenter på jakt efter 
kurslitteratur, ytterligare två skulle använda dikterna i sitt arbete, en löste frågor till en 
litterar tävling, och en hade blivit vald till Lucia och letade efter en passande dikt att l&a 
vid detta tillfalle. Flera av intervjupersonerna letade efter speciella författare. Antingen 
&r att de läst dem tidigare och ville gå tillbaka till dem, eller för att de fatt tips via radio 
eller någon tidning. 

Med det här vill jag poängtera just det slumpmässiga i urvalet av intervjupersoner. En 
undersökning gjord vid ett annat tilliXle skulle antagligen resulterat i nitton helt 
annorlunda läsprofiler, kanske också med helt andra läsvanor och favoritforfattare.. 

Att shpass många av intervjupersonerna hävdade att de hittat fram till lyriken pA egen 
hand, eller Gtt inspiration av skola och lärare att läsa, var något som fö rvWe  mig lite. 
En traditionell "sanning" när det gäller läsande är ju annars att goda läsuranor är något 
som grundläggs i hemmet, och av föräldrarna. Men detta bekräftades alltsh inte av 
lyriklasama i Borås. Det var tvärtom flera som poängterade att de absolut inte hade 
funnits någon poesi hemma när de växte upp. 



Om man alls ska försöka leta efter n&gon gemensam nämnare hos intervjupersonerna 
när det gällde övriga intressen skulle det väl i så fall vara att sapass många betonade sitt 
musikintresse. (Men, å andra sidan, vem tycker inte om musik?) Vad som enligt min 
uppfattning i s& fall är av större intresse är att samtliga intervjuade askade att ltisa 
böcker. Böclker över huvud taget, alltsh inte bara lyrik. 

Det verkar alltsh som om manniskor som tycker om att Itisa poesi inte b laser poesi, 
utan så gott som alltid är mycket förtjusta i att läsa över huvud taget. I alla fall visade 
det sig förhala sig så med just dessa nitton lyrikläsare - dessutom kan jag intyga att det 
ocksa stämmer mycket bra på mig sjalv, aven om jag inte ingick i försöksgruppen. 

Vad får de nit av just lyrik, som inte annan litteratur kan ge? 

Flera av intervjupersonerna, och då särskilt de som gärna sökte sig till lite svårare 
poeter, menade att de utvecklades av att läsa poesi. Ibland var tolkningen av dikten en 
process somi både tog tid och arbete i anspråk. Lyrikläsama i den här undersökningen 
var alltså uppenbarligen själva av den uppfattningen att man genom att förkovra sig och 
arbeta med sin läsning kunde vidga sina perspektiv och efter hand n& ökad förståelse. 

Detta stämmer inte alls överrens med Norman Hollands teori. Enligt Hollands 
psykoanalytiska grundsyn är vi s& styrda av vår underliggande personlighet när vi laer  
så vi saknar möjlighet att ta till oss texter som inte automatiskt går att integrera i vårt 
grundläggande identitetstema. Eftersom hela läsprocessen utgår fran det undermedvetna 
har vi alltså inte en chans att över huvud taget utvecklas som läsare genom 
intellektuella aktiviteter. (Om man nu ska hårddra hans resonemang.) 

Jag fann inget som helst stöd .RSr derma uppfattning hos lyrikläsarna i Borås. Vilket i och 
för sig inte EOrvånar mig ett dugg. Människors uppfattningar om sig själva brukar sällan 
stämma överrens med Freuds driftteorier. (jfi Malmgren 1984, s 143) Som jag tolkade 
svaren i denna undersökning verkar det som om de flesta av intervjupersonerna i hög 
grad litade till sin egen förmåga att "träna upp sig" som dikttolkare. Min egen åsikt lutar 
snarast åt att om människor sager att de utvecklas så får man väl faktiskt tro dem på 
deras ord. 

Hur viktigt det är att dikten är riktad till läsaren betonas av Göran Palm i hans Kiitik av 
kulturen, där han kritiskt kommenterar "de många dikter i samtiden som är skrivna fljr 
kammaren, för konsten, för evigheten eller för karriären, bara inte för läsaren." (Palm 
1978, s 101>1 

Khslan att bli berörd av en dikt som kändes riktad just till en själv, och upplevelsen av 
att få sina egna erfarenheter och känslor bekraftade av någon annan, var också något 
många n w d e  som det absolut viktigaste vid laningen. Att få tröst och uppmuntran av 
någon "som också har varit därnere i svackorna och som har kommit upp igen". 

I det här sammanhanget vill jag passa på att återknyta till Norman Hollands teori om 
läsning som ett satt att bekrafta sin egen identitet, aven om jag är medveten om att 
denna koppling kan vara lite vansklig, eftersom Hollands teorier rör sig på ett betydligt 
djupare och mer undermedvetet plan, och dessutom galler läsning över huvud taget och 
inte bara poesi. 

Medan psykoanalysen utforskar det undermedvetna behovet av bekräftelse har ett flertal 
av intervjupersonerna i denna undersökning berättat om sitt medvetna behov av 
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bekraftelse. Dessa bada behov råkar just i det h& fallet stamma perfekt överrens, och det 
tycker jag är värt att notera. 

För mig fbmstår det alltså som mycket tydligt att mötet mellan läsaren och just lyriken 
många gånger handlar om att i dikten försöka hitta sig själv och sin egen livssituation. 
Som någon av de intervjuade uttryckte det: "jag vill att nån annan ska säga vad det är jag 
kbner". 

Att dikter o h  är skrivna i symbolisk och obestämd form lämnar ju också en hel del 
utrymme fiir läsarens personliga tolkingar och associationer, precis som Wolfgang Iser 
poängterar i sin teori om det litterära språket. Diktens "tomrum" 911s i av läsaren, och 
texten blir alltså till stor del läsarens egen skapelse. 

Men också diktens språkliga lekfullhet och klurighet, och skönheten hos rytm och rim 
hörde till tjusningen med poesiläsning enligt flera av de intervjuade lyrikläsarna. 

Flera av de intervjuade poängterade det kravlösa och lättsamma i att bläddra lite fram 
och tillbaka i en lyrikbok, till skillnad fiån att läsa en hel roman, som de anstig krävde 
betydligt mer av både uppmärksamhet och tid. En av de intervjuade menade att lyriken 
var bra att ta till när hon inte hade tid eller ork att Iasa en hel roman, och en annan 
berättade att hon alltid hade en diktbok liggande på sitt nattuksbord, just fOr att "när man 
inte kan ta hela boken så kan man ta dikten". 

Min oro för att det inte skulle finnas tid och plats för lyrikläsning i dagens samhälle 
visade sig alltså vara helt obefogad. Frågan tycks snarare vara om det finns tid och plats 
för att Iasa tjocka romaner! 

Nar och hur läser de poesi? 

Det stora flertalet av intervjupersonerna ville vara ensamma just när de Iäste lyrik, och 
gärna ha lite lugn och ro omkring sig. Delvis beroende på att man, som flera påpekade, 
sökte sig till poesi just när man var lite nere och dämpad, men också för att man ofta 
läste på ett långsammare och mer eftertänksamt satt. Det var till exempel inte alls 
ovanligt att läsa, lägga ifiån sig boken och fundera, och sen gå tillbaka och läsa samma 
dikt om igen. 

Något som jag tyckte var ganska roligt att höra - eftersom jag trodde att dlet var bara jag 
som gjorde det - var att så många av intervjupersonerna i sin ensamhet prövade på att 
läsa dikterna högt för sig själva. Också upplevelsen av att dikten förändras n& man läser 
den högt var något jag tyckte mig känna igen. 

Att så många entusiastiska röster höjdes för evenemang av typ lyrikaftnar förvånade mig 
lite, just med tanke på det privata i poesiläsningen. Visserligen fanns det ju också bland 
de intervjuade exempel på läsare som hellre ville sitta ensamma hemma i soflhörnet, 
men det var en hel del av intervjupersonerna som verkligen betonade att de tyckte att de 
borde komma iväg lite oftare och lyssna på diktuppläsningar, just för att det gav så 
mycket. 

Och här kommer vi in på hur lyriklasarna i Borås handskades med sjäiva tolkningen av 
dikterna. Till att börja med vill jag d5 göra en återkoppling till Gunnar Hanssons Dikten 
och läsaren, eftersom det var den allra första svenska undersökningen av det h& slaget. 
Hansson jämförde sin egen undersökning med LA. Richards Practical criticism, dar 
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Richards totalt underkbde de engelska studenternas förmhga att läsa poesi. Gunnar 
Hanssons undersökning var betydligt mer positiv i sina omdömen om de svenska 
studenterna, som han ansåg "besitta ett kulturellt arv, en allrnb mognad, en intellektuell 
rörlighet och en poetisk kanslighet, som är imponerande och som ibland ställer även 
fackmännens recensioner och analyser i skuggan". (Hansson 1970, s 284) 

Denna utgångspunkt, att läsaren sjalv är fullt kapabel att tolka och värdera en text, har 
genom åren blivit något av Gunnar Hanssons käpphäst - om man nu ska uttrycka sig lite 
vanvördigt - och återkommer ständigt i det han skriver. Men när det gällde lyriklasania i 
Borås visade faktiskt intervjupersonerna i det här fallet en hel provkarta på olika åsikter. 
Här fanns en del som var helt på Gunnar Hanssons linje att man som läsare har rätt att 
tolka och uppleva sin egen dikt, oavsett vad författaren har tänkt sig. (En av de 
intervjuade var ju till och med inne på att hans studier i litteraturvetenskap faktiskt hade 
"förstört en del" av hans egen spontana läsupplevelse.) 

Men en del av intervjupersonerna - och särskilt de som läste eller hade läst 
litteraturvetenskap - hade dock synpunkter som gick mer i samklang med Jonathan 
Cullers åsikt att läsning är en konst som måste läras ut. Och det är kanske inte sh 
konstigt ... som litteraturvetare ... vad kan man säga annat utan att såga av den gren man 
själv sitter på? 

' För att klargöra min egen ståndpunkt i Fågan är det väl bäst jag erkänner att jag själv 
hör till de glada amatörernas skara, som läser och tolkar helt efter eget gottfmande. 
Men med det vill jag inte ha sagt att det på något sätt skulle vara ett "bättre" satt att läsa 
-jag tror faktiskt själv inte att kunskaper i litteraturvetenskap är någon belastning, utan 
tvärtom berikande för läsupplevelsen. 

Jag är också lite undrande över Lundapedagogemas distinkta granisdragning mellan 
"personlig läsning" och "vetenskaplig textanalys". Att lättvindigt kalla all läsning som 
sker hemma i favoritfåtöljen "personlig läsning" tycker jag inte riktigt stämmer med 
resultatet fråtn denna undersökning. Det arbete många av intervjupersonerna betonade att 
de lade ner på sin diktläsning skulle jag vilja benämna "personlig textanalys". Eller 
måste textanalys nödvändigtvis gå av stapeln i ett klassrum? 

Vilka favoritförfattare har de, och varför? 

Här valde jag att särskilt presentera de @a författare som fick "flest röster", men vill 
återigen påpeka att detta bara var fjra av alla de namn som -des. En av de 
intervjuade exempelvis hade inte en enda av de &ra "mest älskade" bland sina egna 
favoriter, men talade mycket varmt om Göran Sonnevi. Flera av de intervjuade nämnde 
också Gunnar Ekelöf som en klar favorit, men även Hjalmar Gullberg, Edith Södergran, 
P& Lagerkvist, Bodil Malmsten och många många andra nämndes ... 
Men för att göra en rättvis presentation av det här avsnittet borde jag egentligen latit alla 
nitton intervjupersonerna berätta om sina egna favoriter, i stallet valde jag att just har 
försöka generalisera lite, helt enkelt för att det var såpass många som faktiskt tyckte bäst 
om just dessa k a .  Något som var intressant att notera i det här sammanhanget, var att 
just Karin Boye tycktes vara mest populär när man var mycket ung och sökande, medan 
de övriga tre hade beundrare i alla åldersgrupper. 

Att man också var fascinerad av författaren, både som myt och person, och tyckte om att 
ta reda på fakta kring hans eller hennes liv, var det flera av de intervjuade som 
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pilpekadi:. Dels därför att, som någon sa, när man liiser någon som berör en mycket vill 
man veh mer om den människan. Men det var också flera som tyckte att kunskaper om 
författarm kunde bidra till att underlätta vid tolkningen och förståelsen av dikterna. (jfr 
Edqvist '1988, s 95) 

Att så många i intervjugruppen faktiskt verkade instamma med Tom Hedlunds - i mitt 
tyckte ganska kontrovers!ella - yttrande om att lyriska texter som inte kräver någon forn 
av arbete: av läsaren och som är utformade med tanke p& vad folk vill ha är dåliga texter, 
var faktiskt något som förvånade mig en aning. Särskilt om man ställer det här yttrandet 
i relation till exempelvis Nils Ferlin eller Pär Lagerkvist, vilkas storhet som diktare just 
består i deras ofta vardagliga ton och rena enkelhet. (Nils Ferlin sålde ju dessutom ofta 
sina dikter "till nöjets estrader" ... och inte blev de sämre för det. Men detta är alltså min 
högst peisonliga åsikt.) 

En hel del av intervjupersonerna sökte sig medvetet till komplicerade poeter som 
exempelvis Tomas Tranströmer eller Gunnar Björling. De betraktade det som en 
spämande utmaning att försöka tolka och ta till sig lite s v h e  texter. Här awiker 
denna undersökning helt fran Lars-Göran Malmgrens erfarenheter i Den konstiga 
konsten, där han utförligt beskriver hur vanliga människor tenderar att avvisa texter de 
inte begriper. Men manniskor som frivilligt söker sig till lyrik kanske helt enkelt inte 
ska beskrivas som "vanliga människor"? 

När det gällde vilket man föredrog av modem eller mera traditionell lyrik visade 
resultatel:, kanske inte helt oväntat, att de äldre i intervjugruppen ofta föredrog "rim och 
reson", och hade lite svårare ftir moderna diktare, medan många av de yngre tyckte den 
fria moderna poesin var mer spännande. Men aven här fanns det naturligtvis undantag. 
Adam 64 exempelvis var mycket förtjust i Bodil Malmsten, och Svante 28 tyckte inte 
alls om nnodem lyrik. 

Är de baira konsumenter eller skriver de själva också? 

Här visade sig resultatet stämma helt överrens med de tidigare undersökningar jag tagit 
del av. Idan inte bara W lyrik, man skriver sjäiv också. I alla fall var det sexton av 
nittton intervjuade som skrev själva - och det får väl sägas vara en ganska hög sifia. 
Hur mycket eller lite man sen producerade var naturligtvis väldigt varierande. Men mitt 
intryck var ändå att när man skrev poesi så gjorde man det ofta i perioder, eller under 
påverkan, av en eller annan stark sinnesrörelse. Hos många av de intervjuade var inte 
heller skrivandet begränsat till just dikter. Man gillade att formulera si*g, att använda 
språket helt enkelt, både i brev och annat. 

Men det var också flera av intervjupersonerna som särskilt betonade att de absolut inte 
skrev för att bli l a ta  av nagon, utan bara anvhde skrivandet som ett satt att bearbeta 
känslor och tankar. Skrivandet var en privat angeliigenhet, och handlade enbart om att 
"skriva av sig". 

Hur ofta utnyttjar de biblioteket och bibliotekariernas kunskaper? 

Av de nitton personer som intervjuades i denna undersökning var samtliga biide vana 
och hemtama biblioteksbesökare. Men här måste jag ocksa påpeka att just det här 
avsnittet, mer än de övriga, är kopplat till själva intervjusituationen, eftersom samtliga 
intervjupersoner plockades upp och intervjuades just p& biblioteket. Detta behöver alltsii 
inte på niigot satt betyda att lyrikläsare i allmänhet är vana biblioteksbesök. Det finns 
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säkert massor av lyrikälskare runt om i Sverige som aldrig besöker ett bibliotek, utan är 
fullt nöjda med att läsa vad de själva har i hyllorna hemma, elller kanske lånar av 
vänner. 

Bara tre av alla de intervjuade påpekade att de saknat vissa fórftiare eller titlar i 
bibliotekets lyrikhylla. Och bara en enda hade gjort sig omaket att gå till upplysningen 
och be dem bestalla den efterlysta boken. Sett mot bakgrund av hur lite lyrik som 
faktiskt köps in av biblioteken kan man ju tolka det här på flera olika sätt. Antingen 
tyder det på att Borås stadsbibliotek f&iskt är ovanligt välförsett på lyriksidan, eller 
också på att Iiyrikläsarna i Borås är ett kravlöst och fogligt slakte. Vilket alternativ som 
är det riktiga ska jag låta vara osagt. 

Men bortsett fran att många hade svårt att l&a sig hitta bland själva uppstallningen av 
böckerna, "de står ju huller om buller" tyckte någon, var de flesta mycket 13öjda med 
biblioteket. De trivdes med att gå runt och titta bland böckerna, och de tyckte att de fick 
bra hjälp när de fiågade efter något. Ingen av intervjupersonerna visade heller minsta 
tvekan att be om hjälp om det var något man inte hittade. (Här kanske Iner ovana 
biblioteksbesökare skulle visat lite större tveksamhet, men detta är naturligivis en ren 
gissning från min sida.) 

Däremot såg de flesta närmast förvånade ut när de fick frågan om de b,nikade be 
bibliotekarien om råd eller lästips."Jag vet själv vad jag vill ha", verkade: vara den 
allmänna uppfattningen. Denna bekraftades också i viss mån av inte~vjun med 
bibliotekarie Lars-Inge Nilsson. De flesta frågor som rörde lyrik i upplysningsdisken 
handlade ju om att hitta en dikt till något särskilt tillflille, eller att få hjälp nied att leta 
ratt på ett speciellt citat. 

Och med det här avslutande lilla biblioteksavsnittet har jag försökt krama ut all den 
information jag fatt i intervjuerna till sista droppen. Även om inte undeirsökningen 
resulterade i några revolutionerande nya insikter i det mänskliga 1yrikläsande:t har i alla 
fall författaren själv haft mycket roligt under arbetet med denna uppsats. S& det är inte 
utan en viss känsla av vemod jag nu tar avsked av de nitton lyrikläsare som under de 
senaste månaderna varit mina ständiga följeslagare. Att Gunnar Hanssori ägnat sa 
mycket av sin forskning just åt lbarna förstår jag mycket väl. Läsarna sjfira är minst 
lika intressanta som texterna. 



Denna rnagisteruppsats bygger på nitton intervjuer, gjorda med låntagare pii Borås 
stadsbibiliotek. Min avsikt med arbetet är att försöka kartlägga vilka olika orsaker det 
finns till att människor läser lyrik, och vad de får ut av sin läsning. 

En av utgångspunkterna för ämnesvalet är att l&amdersökningar i Sverige - och detta 
trots att Gunnar Hanssons doktorsavhandling Dikten och läsaren .- studier över 
diktupplevelsen publicerades redan 1959 - än i dag är ett såpass eftersatt 
f0rsknin:gsområde. Medan författarna och deras verk skarskådas och analyseras ur alla 
upptankliga synvinklar är läsama och deras upplevelser fortfarande till stor del höljda i 
dunkel. 

Gunnar Hanssons begrepp "författardikt" och "läsardikt" poangterar hur markant den 
text födattaren skrivit kan skilja sig fiån den text läsaren upplever, och huruvida det 
egentligen finns något objektivt sätt att tolka skrivna texter är en Wga som olika 
teoretiker inom receptionsforskningen har mycket skiftande åsikter om. Forskarnas 
inbördes strider kan delvis förklaras med att de angriper problemet w helt olika vinklar. 

Vad forskningen däremot ägnat betydligt mindre uppmärksamhet %t är vem läsaren är 
som person - och varför man väljer att läsa viss litteratur. Det jag försöker göra i denna 
uppsats är att presentera ett antal olika läsare, och spegla deras tankar och känslor kring 
dikter, läsande och tolkning. 

Intervjuerna är gjorda med bandspelare och samtliga intervjupersoner tillfrågades och 
intervjuades på plats. Urvalet gjordes helt enkelt så att lyrikhyllan på Borås 
stadsbibliotek observerades under två veckors tid, och alla som visade intresse för denna 
hylla blev tillfrågade om de hade lust att ställa upp pii en intervju om sin läsning. De 
nitton som svarade ja var mellan 18 och 79 år gamla, och gruppen utgjordes av tio 
kvinnor och nio män. Samtliga poängterade att de gärna läste lyrik, och ingen blev på 
minsta vis övertalad att ställa upp. 

Presentationen av undersökningsresultatet är uppdelad i sex kapitel. I de första &L 

försöker jag i vart och ett belysa olika aspekter av lyrikkäsning. De olika fkigeområden 
jag velat kasta lite ljus över är dels vilkens slags människor som läser poesi, men ocksii 
när, var och hur man laser, vilka författare man väljer, och vad man får ut av just lyrik - 
jämfört med annan litteratur. 

Intervjusvaren skiftar naturligtvis oerhört mycket från person till person, men detta var 
just vad jag hade hoppats på, eftersom undersökningen var av kvalitativ karaktar och 
mitt mål alltså var att "maximera olikheterna hos fallen i urvalet". ( Eneroth 1989, s 65) 
Intervjugruppen består av människor med mycket skiftande karaktärer, intressen och 
åsikter och detta speglas också tydligt i de olika svaren. Min avsikt har inte på.minsta 
vis varit att hitta någon mall eller "urtyp" för en lyrikläsare, utan att presentera s% många 
olika lyrikläsare som möjligt. 

Detta hindrar inte att svaren på vissa av fiågorna faktiskt i många fåll var ganska 
samstämmiga. Många av intervjupersonerna betonade till exempel att "en bra dikttt p& 
något satt måste rikta sig till eller berora dem personligen.Att £5 sina egna W l o r  och 
upplevelser bekräftade av någon annan upplevdes alltså som viktigt. 



Nästan alla tyckte ockstt att de läste lyrik p8 ett annorlunda satt än de lbte c:xempelvis 
romaner. Att läsa samma dikt "om och om igen" och på det sättet medvetet eller 
omedvetet arbeta med tolkningen var mycket vanligt. Vilka motiv man helst sökte sig 
till - och om dikten skulle vara modem eller traditionell - varierade h i o t  mycket 
mellan de olika intervjupersonerna. 

Det enda avsnittet i hela uppsatsen där jag medvetet letat efter gemensamma drag hos 
de intervjuadle, är just det där jag presenterar vilka fjra favoritförfattare som nämndes av 
flest personer, och vad det var som gjorde just dessa fjm s8 läsvarda. 

De poeter som hmträdde som mest populära i denna lilla undersökning var Dan 
Andersson, Karin Boye, Nils Ferlin och Gustaf Fröding - allts8 ingen nu levande. Något 
som jag tyckte var värt att notera här var att medan Andersson, Ferlin och Fröding 
tycktes lika älskade av alla åldrar fiamstod Karin Boye snarare som en ledstjärna under 
ungdomsårens sökande efter en egen identitet. 

I det femte kapitlet, kallat "Att skriva själv", behandlas läsarnas egen skrifiliga 
kreativitet - vilken var mycket omfattande. Inte mindre än sexton, av nitton tillfkagade, 
visade sig skriva egna dikter.En siffra som väl stämmer överens med tidigare pjorda 
undersökningar som samtliga visat att till och med många människor som aldrig W 
lyrik gärna sluiver sjalva. 

I avsnittet om lyrikläsarna och biblioteket berörs fragor som exempelvis hur ofta man 
besöker biblioteket, och i vilken utsträckning man som lyriklåntagare anviinder sig av 
bibliotekariernas kunskaper. Men också om man var nöjd med bibliotekets utbud på 
lyriksidan eliler om det var något man saknade. Detta med tanke på a.tt tidigare 
undersökningar visat hur lite lyrik som faktiskt köps in av folkbiblioteken. 

Genom att bygga redovisningen till stor del på direkta citat fran intervjuerna liar jag latit 
intervjupersonerna i så hög grad som möjligt personligen få komma till tals, ii stallet för 
att själv tolka deras uttalanden. Avsikten med detta har varit just att låta dem. -träda 
som individler, och därigenom försöka undvika misstolkningar eller felaktiga 
generaliseringar. 

I den avslutande diskussionen poängterar jag ytterligare en gång hur slumpmässigt 
urvalet av intervjupersoner varit - en undersökning gjord exempelvis tv& veckor s e m e  
kunde mycket väl resulterat i helt andra läsarprofiler - men här vågar jag mig ibda p8 att 
göra några spekulationer utifran resultatet. Dessutom gör jag i några fall en jämförelse 
mellan mig själv som lyriklibare och intervjupersonerna. 

Något som jag tycker är intressant är till exempel att så få av de intervjuade dknner sina 
föräldrar som insspirationskallor till sitt lyrikläsande. Många har hittat ffam till poesin 
själva, utan någon som helst hjälp utifiån, medan en hel del påpekar att skolan p8verkat 
dem i positiv riktning. Detta alltså mot bakgrund av att hemmamiljön så gott som alltid 
sags vara den dominerande faktorn när det galler framtida läsvanor. 

Att såpass många av intervjupersonerna i denna undersökning också gärna stikte sig till 
lite svårare poesi, aven om de fick lagga ner både tid och tankemöda p& tolkt-en, var 
också intressant - med tanke på att Lars-Göran Malmgrens tidigare undersökningar visar 
att "vanliga läsare" ofta undviker kvalificerad skönlitteratur. 
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Personlligt 
Namn 
Alder 

Lyrik 
Nar vaknade ditt intresse för lyrik? 
Vemlvad fick det att vakna? 
Hur utvecklades ditt lyrikintresse? 
Förf.ldikter du last och Iamnat. Varför? 
Förf./dikt~!r du fortfarande gama laser. Varför? 
Nuvarande favoritförf.1-dikt(er). Varför? 
Senast lasta lyrikbok? 
Varför tycker du om att Iasa lyrik? 
Vad far dii ut av lyriken som inte annan litteratur ger? 
Finns det nagot som kan jamföras medlersatta lyrik? 
Tycker du ocksa om att Jyssna till lyrik, med eller utan musik? 
Laser du modern eller traditionell lyrik? 
Vad kannietecknar en "bra" dikt - enligt din Asikt? 
Har du nagra speciella favoritmotiv? 
Är det berikande att ha kunskap om författaren? 

Påverkzin 
Har skolan/larare påverkat din lyriklasning i nagon riktning, positiv eller negativ? 
Har du upptackt nagon förf.1dikt genom skolan? 
Paverkan fran kamraterlföraldrarlandra bekanta? 
Vad rekornmendera(de)s? 
Vad tyckte du om det rekommenderade? 

Nya förirattarskap 
Hur upptacker du för dig nya lyriska författarskap? 
Laser du böcker om förf. och deras verk? 
Laser du lyrikrecensioner i tidnhidskr.? Vilka tidn./tidskr.? Vilka skribenter? 
Laser du regelbundet nagon tidning som innehaller lyrik, t ex L y M n n e n ?  Aldrig? Ibland? 
Prenumererar du sjalv p6 nigon sadan tidning? 
Besöker clu lyrikaftnar? Poesifestivaler? Lanar du lyrik av vanner och bekanta? 
Botaniseriar du i bibliotekets ochleller bokhandelns hyllor för att hitta nagot nytt? 
Far du tips genom TV och radio? Vilka program? 
Far du tips i bibliotekets nyförvarvslistor och snurror? Eller av bibliotekarien? 

Övrig litteratur 
Vad laser du i övrigt? Skönlitteratufl Genre? Förf.? Verk? 
Facklitter~itur? Vad? 
Hur har Iasandet utvecklats fran barndomen till nu? 
En eller flera förf.lverk som gjort djupt intryck? 
Nuvarande favoritförf.lverk? 
Senast Iaijta bok? 

Bibliotelk 
Gar du p21 bibliotek ofta? Hur ofta? Lanar du eller Iaser du p& plats? 
Lanar du mycket? Lanar du alltid lyrik eller bara ibland? 
Anvander du antologierna p3 referenshyllan? 
Laser du tidskrifter innehallande lyrik p5 biblioteket? 
Saknar du nagot i bibliotekets lyrikhylla? 
Försöker du paverka bibliotekets inköp av lyrik? (Vet du att du kan paverka det?) 
Brukar du be bibliotekarien om rad betraffande lyrik? 
Betraffande övrig litteratur? Aldrig? Ibland? 
Ar du nöjt1 med bibliotekets öppettider? Har du nara till biblioteket? 
Bor du narmare ett litet bibliotek, som du inte tycker har tillrackligt mycket? 



Bokhandel 
Köper du böcker i bokhandeln? I vilken utstrackning? 
Lyrikböcker ocksa? Innan eller efter att du Iast dem? 
Ar du med i nagon bokklubb? Vilken? Tillhandahaller den  lyrik?^ 

Hur laser du? ~ 
Hur mycket lyrik laser du i förhallande till övrig skönlitteratur? I förhallande till facklittetratur? 
Hur ofta och lange laser du lyrik? I perioder eller jdmnt fdrdelat b ver tiden? 
Laser du lyrik för att du befinner dig i en viss sinnesstamning eller för att försatta dig i en? 
Laser du langsamt1 eftertanksamtlnjutningsfullt eller snabbt och slukande? 
Laser du samma dikt om och om igen? 
Laser du hellre av dig redan kanda förf./dikter an nya? P Har det hant att du har Iast samma dikt vid olika tillfallen och u plevt den p4 olika satl,? 
Kan du gripas av en dikt - aven om du inte ar riktigt saker p5 att du fdrstar vad den h,andlar om? 
Laser du ensam? Högt eller tyst? 
Brukar du analysera dikter? 

Var och nar? 
Favoritplats 
Favoritstallning 
Favorittid på dygnetlåret 

Egen verksamhet 
Skriver du sjalv? 
Vad skriver du? Dikter? Sangtexter? Brukspoesi, t ex julklapps im? 
Till nagon? I dagboken? För byrAladan? Skickar du alster till ti d n./tidskr./fdrlag? 
Har du blivit publicerad? Var? Eller hoppas du p& publicering? Var? 
Spelar och sjunger du egnalandras textefl 
Vilka andra hobbies och intressen har du? 



Hagskolan 
i Borås 

Högskolan i Borås är en nationell högskola. Studenter kom- 
mer från hela landet för att studera här. Högskolan består av 
fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
områdena bibliotek och information, textil, teknik, pedago- 
gik samt data och ekonomi. 

Högskolans lokaler ligger d t t  i centrala Borås. 
1977 grundades Högskolan i Borås, men de textila ut- 

bildningarna har sitt ursprung ännu längre tillbaka i den stat- 
liga Tekniska Väfskolan som inrättades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av högskolans verksamhet. Högskolan samverkar här med 
företag, statliga myndigheter och kommuner i Sju- 
häradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

Institutionen 
bibliotekshögskolan 

Bibliotekshögskolan har funnits i Borås sedan 1972. 
I många år var bibliotekshögskolan i Borås landets enda 

specialhögskola för bibliotekarier, men genom universite- 
tens och högskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild- 
ningar inrättats även på andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poäng (motsvarar åtta termi- 
ner), varav minst 80 poäng inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infoimationsveten- 
skap ges vid Göteborgs universitet. 

Institutionen bibliotekshögskolan 
Högskolan i Boras 
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