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Skrivarlinjer och  
den skönlitterära debuten 
Henrik Fürst

På 1970-talet gavs den första längre skrivarkursen på folkhögskola. Flera 
skrivarkurser kom att etableras under 1980-, 1990- och 2000-talet. För del- 
tagare, som aspirerade på att bli författare, har dessa skrivarkurser kopplats 
samman med att göra skönlitterär debut. Mitt bidrag visar hur denna koppling 
faktiskt sett ut genom en analys av litterära karriärer för 813 författare som 
debuterade mellan åren 1997 och 2014. Det faktiska antalet debutanter som 
gått en längre skrivarkurs ökade över tid men den procentuella andelen 
varierade genom åren. Tendensen i debututgivningen visar på en svag pro-
centuell ökning av antalet debutanter som deltagit i en längre skrivarkurs före 
den skönlitterära debuten. Skrivarkursernas söktryck och status hänger ofta 
samman med antalet deltagare som debuterar. En betydande del av dem som 
debuterade på de stora och etablerade förlagen under den studerade 
perioden hade deltagit i just dessa kurser. Skrivarkursernas roll inom folk-
bildningen handlar därför inte bara om att stimulera amatörkulturen genom 
att utveckla människors förmåga att uppleva och uttrycka sig utan också om 
att vara ett drivhus för nya författargenerationer. 1

Under 1900-talets första halvsekel fungerade folkhögskolorna som en bild-
ningsväg för personer ur de lägre samhällsklasserna.2 Lars Furuland visar att 
folkhögskolorna under denna tid fungerade som drivhus för nya författar- 
generationer ur arbetarklassen. Därmed kom folkhögskolorna att spela en vik-
tig roll för arbetarlitteraturen (Furuland, 1971, 2007; Furuland & Svedjedal, 
2006). Under 1800-talet dominerades författarnas studiegång av lärdomsskolor 
och akademier och fram till mitten av 1900-talet hade de till övervägande del 
högskolebakgrund. (Furuland, 1971, s. 14). För författarna från folkhögskolan 
var den typiska bildningsgången först “aktivitet inom folkrörelserna och deras 
frivilliga arbete”, därefter “en eller flera folkhögskolekurser” för att sedan slut-
ligen etablera sig som författare (Furuland, 1971, s. 234f).

Lars Furulands undersökning, om folkhögskolan som bildningsväg för förfat-
tare, täcker tidsperioden från att de första folkhögskolorna startade som medbor-
garskolor för bondeklassen 1868 till slutet av 1960-talet. Mitt bidrag tar avstamp 
i Furulands numera klassiska arbete och skildrar framväxten av särskilda  
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kurser i skrivande på folkhögskola från och med 1970-talet. Dessutom presente-
ras ytterligare längre skrivarkurser som getts på högskola och av andra utbild-
ningsanordnare och som skiljer sig från skönlitterärt skrivande och utbildning 
under tidigare decennier, då skrivandet inte som nu var formaliserat i utbild-
ningssystemet. För aspirerande författare har dessa skrivarkurser dessutom 
kommit att kopplas samman med att göra skönlitterär debut. Mitt bidrag 
redogör därmed inte bara för framväxten av dessa längre skrivarkurser, utan 
också för hur denna koppling mellan skrivarkurserna och den skönlitterära 
debuten faktiskt ser ut.

Längre skrivarkurser på folkhögskola
En förutsättning för framväxten av längre skrivarkurser på folkhögskola var 
antagandet av Ingesundsstadgan.3 Från mitten av 1950-talet fick folkhögskolor-
na genom Ingesundsstadgan möjlighet att förhålla sig friare till de allmänna 
ämnena och inrätta kurser med bland annat estetisk profil (Larsson, 2007). 
Men det var först under 1970-talet som denna uppdelning, mellan allmänna 
kurser och estetiska profilkurser, blev påfallande (Hartman, 1993).4 

Folkhögskolorna har anordnat en betydande del av de längre skrivarutbild-
ningarna i Sverige sedan 1970-talet. Under 1980-, 1990- och 2000-talet  
etablerades också många nya sådana utbildningar. Flera av dessa är alltså över 
trettio år gamla. För att öka söktrycket till skrivarkurserna har emellertid vissa 
folkhögskolor gått över till att ha kurser på distans. Många av skrivarutbildning- 
arna utvecklades under den studerade perioden mot skönlitterärt skrivande och 
expanderade sin verksamhet med att både ha en grundkurs och en påbygg-
nadskurs för deltagarnas egna skrivprojekt. Grundkursen sträcker sig i regel 
över en till två terminer och påbyggnadskursen över en till två terminer. Det är 
därför det går att tala om längre skrivkurser eller skrivarlinjer. Medan grund-
kursen ofta handlar om att bekanta sig med skönlitterärt skrivande, ägnar sig 
deltagare åt egna litterära projekt under påbyggnadskursen. Påbyggnadskursen 
sker under handledning och kan innefatta förberedelse av ett manuskript att 
skicka in till förlag eller för egenutgivning.

Här följer nu en presentation av folkhögskolans längre skrivarutbildningar 
under den studerade perioden.

Under 1970-talet gavs Sveriges första längre skrivarkurs vid Nordens 
folkhögskola Biskops-Arnö utanför Uppsala. Skrivarkursens ursprung kan 
spåras tillbaka till seminarierna för nordiska skönlitterära författare som anord-
nades vid folkhögskolan från och med 1958 (Lemhagen, 2015). Men den egent-
liga skrivarkursen startade först på hösten 1978 som en enterminskurs i läsande 
och skrivande med Ingmar Lemhagen som ansvarig lärare. Från att inlednings-
vis ha varit en enterminskurs kom kursen att utvecklas till en längre grundkurs 
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och en påbyggnadskurs. I början av 1980-talet märktes fortfarande betoningen 
på läsande då kursen i folkhögskolornas kurskatalog presenterades som en skri-
varkurs där författare och kritiker medverkade och där “äldre och nyare mästar-
texter” studerades. Allteftersom fokuserade folkhögskolans annonsering i 
kurskatalogerna på deltagarnas eget skrivande. Men att läsa skönlitteratur 
kvarstod som ett inslag i annonstexterna. 

År 1981 startades skrivarkurser vid Åsa folkhögskola och Lunnevads 
folkhögskola. Kursen vid Åsa folkhögskola varade som en platsbunden utbild-
ning fram till 2007 och följdes under ett par år av fördjupningskurser i skönlit-
terärt skrivande. Lunnevads folkhögskola hade sin skrivarkurs fram till 1995, 
som enligt annonseringen för kursen syftade till att utveckla deltagarnas förmå-
ga att på ett konstnärligt sätt uttrycka sig med ord. Liknande formuleringar 
återkom i flera av skrivarlinjernas marknadsföringstexter.

Skrivarutbildningen vid Jakobsbergs folkhögskola i Stockholm startade 
1982. Den var direkt inspirerad av den skrivarutbildning som gavs vid Nordens 
folkhögskola Biskops-Arnö. Ingvor Johansson hade inom ramen för sin egen 
utbildning gjort praktik på skrivarkursen vid Nordens folkhögskola Biskops-
Arnö och var sedan med och grundade kursen på Jakobsbergs folkhögskola. Till 
en början handlade utbildningen om att skapa dokumentära berättelser, men 
efter bara något år inriktades kursen mot skönlitterärt skrivande.

År 1985 startade skrivarkursen vid Skurups folkhögskola. Kursen leddes 
under de två första åren av Bo Svensson och var i det närmaste en allmän kurs 
med skrivarprofil. Deltagare antogs till kursen baserat på provuppgifter. I likhet 
med många andra skrivarlinjer publicerades i slutet av kursen en antologi som 
deltagarna var delaktiga i att ta fram. Under sommaren, samma år som skrivut-
bildningen vid Skurups folkhögskola kom i gång, gavs den första skrivarkursen 
på Fridhems folkhögskola i Svalöv. Redan samma höst startades därefter en 
ettårig skrivarlinje vid skolan. Skrivarlinjen flyttades dock 2013 från Fridhems 
folkhögskola till Albins folkhögskola i Landskrona.5 

År 1986 skapades en enterminskurs i skrivande som senare skulle bli en del 
av Sundbybergs folkhögskola. Skrivarkursen kom efter hand att samarbeta med 
folkhögskolans andra kulturlinjer med inriktning mot sång, teater och film.

Vid Bona folkhögskola utanför Motala inrättades 1985 en skrivarkurs för 
socialister som först 1988, efter några års uppehåll, fick verkligt fäste på skolan. 
Över tid kom den politiska profilen att tonas ner. Folkhögskolan hade under 
denna inledande period ett internat, men internatet försvann när folkhögskolan 
flyttade sin verksamhet till Motala, vilket också påverkade rekryteringen. Under 
tidigt 2000-tal startades därför dessutom en distanskurs i skrivande. För att öka 
söktrycket till skrivarlinjen övergick utbildningen från och med höstterminen 
2007 till att drivas helt på distans. Istället för att vara en grundkurs med 
skrivövningar kom verksamheten därmed att handla om egna skrivprojekt.
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Tärna folkhögskola i Sala introducerade 1993 en skrivarlinje med fokus på 
prosa, poesi och dramatik. Skrivarlinjen upphörde 2013 för att lämna plats för 
en filmarbetarlinje. 

Skrivarutbildningarna vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Wiks folk- 
högskola i Uppsala och på Ölands folkhögskola startade samtliga 1994. Nordis-
ka folkhögskolan i Kungälv hade fram till 2007 skrivarkurser under ledning av 
Stewe Claeson. Han hade på 1980-talet haft skrivarkurser vid Malungs folkhög-
skola och 1990 – 1994 vid Skinnskattebergs folkhögskola. Stewe Claeson var 
dessutom med och startade utbildningen i Litterär gestaltning vid Göteborgs 
universitet. 

Vid Wiks folkhögskola tillkom skrivarlinjen då ett flertal allmänna kurser 
gjordes om till särskilda kurser. Ett kännetecken för skrivarlinjen var att del- 
tagarna en dag i veckan hade ett annat tillvalsämne. Vid skrivarlinjen på Ölands 
folkhögskola blev inriktningen från början skönlitterärt skrivande. I likhet med 
kursen på Bona folkhögskola gjordes skrivarlinjen om till att vara helt på distans 
från och med 2014. Detta innebar inte bara att kursen fick ett högre söktryck 
utan också att folkhögskolan i större utsträckning kunde rekrytera deltagare i 
olika åldrar och med olika livserfarenheter.

Under mitten av 1990-talet introducerades en skrivarkurs vid Västerbergs 
folkhögskola. Den gjorde uppehåll under ett par år och nystarten annonserades 
i kurskatalogen med orden

 
För dig som vill utveckla ditt skrivande, hitta ditt eget språk och samtidigt 
utveckla dig själv. Du får öva olika tekniker, läsa en del litteraturhistoria, 
behandla prosa, poesi och dramatik. Ordbehandling. På våren arbete med ett 
större projekt. Samarbete med bokförlag.

Att få möjlighet att testa olika sätt att skriva var återkommande i skrivarlinjens 
annonser liksom att deltagarna under våren skulle få arbeta med ett större 
skrivprojekt. Utbildningen gavs vid folkhögskolan fram till 2013.

Under mitten av 1990-talet introducerades en skrivarkurs för kvinnor vid 
Bollnäs folkhögskola. Skrivarkurser för både män och kvinnor hade dock 
existerat tidigare på skolan.

Skrivarkursen vid Sörängens folkhögskola i Nässjö startade 1997 och till en 
början ingick även formgivning. Kurser direkt inriktade mot skrivande fortsatte 
sedan under flera år in på 2000-talet. 

År 1999 tillkom skrivarlinjen vid Österlens folkhögskola. Efter ett par år 
övergick skrivarlinjen till att bli en distanskurs. I likhet med de tidigare nämnda 
distanskurserna ökade då skrivarkursens söktryck, vilket var en förutsättning 
för att kursen skulle kunna fortsätta. 

År 2000 skapades en skrivarlinje samt senare en distansvariant vid Glimåkra 
folkhögskola. Gotlands folkhögskola fick sin skrivarlinje 2007 och där gavs  
dessutom kurser i manusskrivande.6
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Andra skrivarutbildningar
Mitt bidrag fokuserar på folkhögskoleutbildningar i skönlitterärt skrivande som 
inte är på distans eller är så kallade allmänna kurser. Utanför folkhögskolornas 
regi förekommer också andra längre skrivarutbildningar. För att få fram ett 
rikare underlag för den följande analysen kommer även dessa att presenteras 
och analyseras.

Folkuniversitetet är genom Stiftelsen Stockholms folkhögskola huvudman 
för Sundbybergs folkhögskola men sedan 2003 även för Skrivarakademin som 
alltså inte är någon folkhögskolekurs. Den startade 1992 och ger skrivarkurser i 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Kännetecknande för utbildningen är den 
uttalade ambitionen att ha lärare som själva är utgivna författare. Även om 
folkhögskolornas skrivarkurser inte har en sådan uttalad ambition, är det dock 
även där vanligt med etablerade författare som lärare.

På Lunds universitet och Göteborgs universitet ges längre skrivarutbildning- 
ar. Dessa utbildningar är längre än de tidiga utbildningarna i Skapande svenska 
och Kreativt skrivande som gavs vid flera högskolor i landet.7 Litterär gestaltning 
vid Göteborgs universitet startade 1996. En konferens som samlade erfaren-
heter från skrivarutbildningar i Sverige och i utlandet fungerade som inspira-
tionskälla för grundandet av denna utbildning. Särskilda förebilder var de kurser 
i “creative writing” som gavs vid universiteten i USA samt kurserna för förfat-
tare, poeter och journalister vid Maksim Gorkijs litteraturinstitut i Moskva. 
Skrivarkursen vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv fungerade som en pilot-
kurs för denna utbildning. För att bli antagen ska den som söker utbildningen 
ha debuterat eller stå i tur att debutera. Skrivarutbildningen vid Lunds univer-
sitets författarskola startade 2002. Vid författarskolan arbetar deltagarna under 
kursen med ett eget bokprojekt. Kursen avslutas med att boken trycks i en egen 
skriftserie. 

Härnäst kommer jag att beskriva den roll som de presenterade skrivarut- 
bildningarna har haft för den skönlitterära debuten.

Den skönlitterära debuten
En skönlitterär debut realiseras när en person och ett verk blir erkända och 
identifierade som en skönlitterär debut i den litterära offentligheten Om man 
får tro branschfolk, som var aktiva under 1990-talet, var det under mitten av 
1990-talet som den skönlitterära debuten blev ett fenomen inom den litterära 
offentligheten. Branschtidskriften Svensk Bokhandel har sedan slutet av 1960-talet 
publicerat så kallade Författarporträtt, som efterhand kom att presentera 
debuterande författare och deras debutböcker. Men det var först 1997 som  
denna del i branschtidskriften bytte namn till Debutantporträtt. Presentation-
erna kom att bli ett sätt att tillkännage de nya skönlitterära debuterna för  
bokbranschen och den litterära offentligheten.
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I min undersökning studerar jag den skönlitterära debuten mellan åren 
1997 till 2014 och den roll några av de ovan presenterade längre skrivarutbild-
ningarna spelar i debutanternas litterära karriär. De 813 personer, som presen-
terats genom ett debutantporträtt och som gett ut en skönlitterär bok för vuxna, 
har analyserats. Materialet har kompletterats med 80 intervjuer av i huvudsak 
författare och förlagsrepresentanter. De intervjuade har alla berättat om sina 
erfarenheter av och relationer till skrivarkurser. Här återfinns även intervjuer 
med skrivarkurslärare och deltagare på skrivarkurser. 

De ovan presenterade längre skrivarkurserna som inte anordnats på 
folkhögskola har också inkluderats i urvalet. För att statistiskt kunna undersöka 
kopplingen mellan deltagande i skrivarlinje och skönlitterär debut har jag också 
studerat skrivarlinjernas tillgängliga förteckningar över tidigare deltagare samt 
deras mer eller mindre fullständiga listor över deltagare som debuterat. Det 
innebär att det antagligen finns något fler skönlitterära debutanter som gått på 
skrivarlinje före debuten än de debutanter som presenteras här.

Amatörkultur och inriktning mot professionell 
verksamhet 
Trots att många skrivarkurser marknadsförs med information om tidigare del- 
tagare som debuterat, finns det inga garantier för att personer som deltar i kurs-
en kommer att göra litterär debut. Till skillnad från många yrkesutbildningar 
blir man inte verksam författare eller behörig att verka som sådan efter avslutad 
utbildning. Drömmar om utgivning och att bli författare kan dock locka del- 
tagare till skrivarlinjerna. Men under utbildningens gång är det ofta skrivandet 
i sig som prioriteras, vilket en tidigare folkhögskoledeltagare här redogör för.

Henrik: Vad sa dina handledare då, när du hade börjat på den här projektter-
minen, sa dom att du skulle skicka in manuset? 
Tidigare deltagare: Nej, jag tror inte att dom pratade riktigt på det sättet där. 
Liksom målsättningen var inte att bli utgiven utan att skriva. 
Henrik: Fanns det någon du gick på skolan med som ville bli utgiven? 
Tidigare deltagare: Jag tror att många drömde om det. 
Henrik: Var det något ni diskuterade? (Tidigare deltagare: Ja.) På 
lektionstid? 
Tidigare deltagare: Ja, både på lektionstid och i hemmet och allt möjligt.
 Henrik: Kunde läraren ge svar om ni hade frågor om saker [rörande 
utgivning]? 
Tidigare deltagare: Jag tror att de gav ganska pessimistiska svar.
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Den här deltagaren berättar att den skönlitterära debuten diskuteras under ut- 
bildningen. Men det sker när deltagarna själva tar upp ämnet under kursens 
gång. Det kan förklaras av att det inte finns några tydliga kriterier eller riktlinjer 
för vad ett utgivningsbart manuskript skall innehålla och att den slutgiltiga 
bedömningen görs på ett förlag utanför skrivarutbildningen. Att skrivarutbild-
ningarna inte kan fungera som “författarfabriker” handlar således om den osäk-
erhet som omgärdar bedömningen av ett manuskript hos förlagen. Det är först 
när deltagaren har längre skrivprojekt som det finns möjlighet för lärare att göra 
bedömningar av manuskriptet på samma sätt som om det skulle bli bedömt av 
ett förlag (Fürst, 2017). Men fortfarande kvarstår osäkerheten om manuskriptet 
kommer att leda till en skönlitterär debut. Undantaget är om det handlar om 
egenutgivning, då författaren själv kan bestämma när ett manus ska ges ut. Men 
de flesta som deltar i skrivarlinjerna gör i själva verket aldrig skönlitterär debut. 
Marknadsföringen av skrivarlinjerna kan därför ge en bild och aura som inte 
stämmer överens med vad som händer med de flesta deltagarna efter avslutad 
utbildning.

På många skrivarkurser utvecklas snarast en amatörkultur. Deltagare får 
förkovra sig i ett intresse, utan att nödvändigtvis planera att ägna sig profes-
sionellt åt det i framtiden. Skrivarkurserna fungerar därigenom som en 
möjlighet för deltagare att upptäcka sig själva och vad de vill ägna sig åt framöver. 
Det kan innebära att de testar på att skriva men de kan också komma till insikt 
om vad de vill göra i framtiden, vilket inte behöver innefatta skrivande.

Skrivarkurslärare: [...] Sen är det inte alla som går här [som vill ge ut en 
bok]. En del kommer till insikt om att de inte vill ge ut böcker, de vill [kan-
ske] bli barnskötare eller så. [...] 
Henrik: Är det så att ni någon gång bedömer texter utifrån huruvida de 
skulle kunna bli publicerade? 
Skrivarkurslärare: Då skulle jag exempelvis säga att det här är färdigt och 
utgivningsbart. Det kan jag inte säga riktigt. Det är ett annat steg. Däremot 
kan jag säga att det här känns färdigt, den här dikten eller novellen tycker jag 
har hittat sitt liv. [...] Jag tror inte att jag säger att det här kan du skicka in. 
För att det är väldigt sällan som ett manus blir färdigt på kursen.

Skrivarkursläraren talar om en skrivarkurs där många som söker till kursen blir 
antagna. Läraren beskriver också att de vid ansökningstillfället intervjuar de 
sökande och förhör sig om deras ambitioner med kursen. Målet är att skapa en 
blandning av deltagare som alla visar upp ett intresse för skrivandet. Annorlun-
da är det på skrivarkurser med högre söktryck där selekteringen är hårdare och 
där uppvisandet av litterära förmågor väger tyngre än att bara ha ett intresse för 
skönlitterärt skrivande. 
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Söktrycket till skrivarkurser är kopplat till den statushierarki som finns 
kring utbildningarna. Mikael Börjesson (2012, s. 43) uttrycker sig på ett träffan-
de sätt rörande konstnärsutbildningarnas statushierarki, vilket även gäller för 
skrivarkurserna: “Ju högre upp i kedjan, desto närmare kontakt med fältet. Ju 
längre ner, desto fler konkurrenter och desto längre bort från konstfältet”. 
Därmed är det utbildningarna längst upp i hierarkin som är de som förbereder 
deltagare mot en professionell verksamhet. Dessa utbildningar har “mycket 
högt söktryck, starkt renommé och inte sällan en lång tradition” (Börjesson, 
2012, s. 43; se även Nylander, 2014, s. 130). Strukturen återfinns som sagt även 
hos skrivarkurserna. Mest påtaglig i detta avseende är Nordens folkhögskola 
Biskops-Arnö, som inte bara är den folkhögskola med högst söktryck och som 
flest debutanter passerat igenom, utan som också är den äldsta skrivarkursen.

Bland skrivarkurserna samexisterar således en amatörkultur, med inrikt-
ning mot förkovran och självupptäckande, och en professionell inriktning där 
det ofta sker en satsning bland både deltagare och lärare på att deltagarna ska 
lyckas etablera sig i det litterära fältet. Förhållningssätten kan också särskiljas 
genom att det ena betonar skrivandet för skrivandets skull och det andra ser 
skrivandet och deltagandet i skrivarkursen även som ett medel för att senare gå 
vidare med skrivandet i ett mer professionellt sammanhang. Det första förhåll- 
ningssättet kopplas till värnandet av amatörkulturen och det humanistiska bild-
ningsidealet. Något som lyfts fram i folkhögskolesammanhang, där folkhög-
skolans roll för personlighetsdaning och allmänbildning betonas (Pfannenstill, 
1968, s. 12). Det andra handlar om att se skrivarlinjerna som en yrkes- 
utbildning.

Skrivarkursdeltagare som debuterat
Det är hela 198 personer som har gått på skrivarlinjer och sedan debuterat. Des-
sa tidigare skrivarlinjedeltagare utgör 24 procent av de författare som publi- 
cerade en debutbok mellan åren 1997 och 2014 och som fick den presenterad i 
ett debutantporträtt i Svensk Bokhandel. Det bör noteras att 76 procent av debu-
tanterna inte gick på någon av dessa längre skrivarkurser. Det som dock talar för 
att de längre skrivarkurserna är viktiga för att göra skönlitterär debut är att del- 
tagare får ekonomiskt stöd för sitt kursdeltagande i form av studiebidrag. De får 
tid att förkovra sig i sin litterära verksamhet, får lära sig mer om litterära uttryck 
och kanske påbörja eller färdigställa ett manuskript. Deltagarna hamnar dess- 
utom i ett sammanhang där de möter personer, med ett gemensamt intresse för 
litteratur, som kan ge feedback på deras texter. De får således kontakter med 
personer som kan komma att ha betydelse för deras framtida författarskap. Det 
kan vara till exempel att få inbjudningar till litterära tillställningar via personer 
man träffat på utbildningen. Även om lärarna formellt sett inte har till uppgift att 
introducera deltagarna till den litterära världen förekommer det att lärare för- 
medlar manuskript och kontakter till förlag om de finner den studerande lovande.
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Skrivarkurslärare: Jag har ju den fördelen att jag försörjer mig som skri-
varkurslärare. [...] Jag hade följt [författarens] manuskript där för några år 
sedan. När vi väl hade bestämt oss för att vi skulle starta ett förlag, då mejlade 
jag [författaren] och frågade om [författaren] hade fått sin bok antagen 
någonstans. [Författaren] hade fått en del positiva refuseringar. Då berättade 
jag att vi hade startat ett förlag och vi skulle kunna vara intresserade av 
manuskriptet. Vi gick ut och käkade och jag berättade lite om förlaget, så där 
och då bestämde vi oss för att arbeta fram det här manuskriptet till en ut- 
given bok.

Det är inte alla skrivarkurslärare som har möjlighet att ge ut manuskript på det 
här sättet. Många av lärarna är dock själva verksamma som författare och har då 
ofta god förståelse för hur branschen fungerar. De kan därmed också ge råd och 
vägledning rörande utgivningen. Detta faktum gäller emellertid inte när det i 
huvudsak är skrivandet i sig som uppmuntras.

De skrivarlinjedeltagare som lyckats debutera presenteras per skrivarlinje i 
diagram 1. Många av folkhögskolorna har ett försprång i förhållande till de övri-
ga utbildningarna, när det gäller att få deltagare utgivna, eftersom de har en 
lång tradition av att ge skrivarutbildningar. En del av dem har även lyckats 
bygga upp ett starkt renommé genom att deltagare som gått utbildningen sen-
are har debuterat. Att förmedla en bild av att tidigare deltagare lyckats, vilket 
exempelvis görs i den tidigare nämnda marknadsföringen, är viktigt för del- 
tagare som söker utbildning och aspirerar på att bli utgivna.

Nästan en fjärdedel (25 av 84) av de debutanter som gått på Nordens 
folkhögskola Biskops-Arnö har även gått på någon av de andra studerade skri-
varlinjerna. Denna överlappning är inte överraskande då många ser andra skri-
varlinjer som förberedande för skrivarlinjen vid Nordens folkhögskola 
Biskops-Arnö. 

Henrik: Då var [det din lärare på din dåvarande skrivarlinje] som rekom-
menderade er att gå till en annan folkhögskola?
 
Tidigare deltagare: Det var efter att vi gått vårt år där som hon sa att nu när 
ni har gått här så tycker jag att ni ska söka er till Biskops-Arnö. Om ni kom-
mer in så tycker jag absolut att ni ska gå där. Men just då tänkte jag på att gå 
på Biskops-Arnö som något jag skulle göra i framtiden. Fast jag sökte ändå 
dit, för jag förstod att det var bra att gå där, och för att helt enkelt se vad som 
händer när jag skickar in en ansökan. Och så kom jag in.
 

Deltagaren visar på den centrala plats som skrivarlinjen vid Nordens folkhög-
skola Biskops-Arnö har. Det är inte bara en utbildning som många debutanter 
har gått, utan också en utbildning som aspirerande författare orienterar sig mot. 
Det visar sig inte minst i det höga söktrycket till utbildningen. 
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I diagram 1 kan den framskjutna platsen som Litterär gestaltning har för-
klaras av att de som deltar i utbildningen ska vara långt gångna med ett 
manuskript. Utbildningen tar också in författare som redan har debuterat. Detta 
förfarande är ovanligt bland de andra utbildningarna. Sex av de 25 deltagare 
som gick på skrivarkursen vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv och sedan 
debuterade gick också på Litterär gestaltning före sin skönlitterära debut. Detta 
kan delvis förklaras av att utbildningarna låg geografiskt nära varandra. Men det 
kan också förklaras av att kurserna har en gemensam historia, där bland annat 
kursen vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv fungerade som en pilotkurs för 
Litterär gestaltning. 

Skrivarakademin har en rekryteringsmässig fördel då dess skrivarutbildning-
ar finns centralt belägna i Sveriges största städer. De har således ett stort upptag-
ningsområde och det kan eventuellt vara en del av förklaringen till deras fram-
skjutna position. Denna geografiska fördel skiljer Skrivarakademin från många 
folkhögskolor som befinner sig på svårtillgängliga platser och som därför inte 
har samma möjligheter att få ett högt söktryck. 

På Lunds universitets författarskola arbetar studenterna med bokmanu- 
skript som de sedan publicerar i form av examensarbeten. De har då färdigställt 
var sitt bokmanuskript, som dessutom blivit genomarbetat i dialog med andra 
studenter och lärare, och har alltså ett färdigt material som de kan skicka in till 
förlag. På så sätt ökar deltagarnas chanser att bli antagna och debutera eftersom 
de helt enkelt har skapat mer eller mindre färdiga bokmanuskript. På flera av de 
andra folkhögskolorna arbetar deltagarna fram ett eller flera bidrag i ett antolo-
giprojekt, som sedan ges ut i slutet av kursen.8

Debututgivningen som rapporterades i Svensk Bokhandel mellan åren 1997 

Diagram 1
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och 2014 var omfattande, med 796 debutböcker, 813 debutanter och 152 förlag. 
En stor del av debutanterna vid de stora och etablerade förlagen hade också 
deltagit i en eller flera längre skrivarutbildningar (diagram 2).

Siffrorna indikerar ett samband mellan att bli utgiven av ett större och  
etablerat förlag och att ha gått på skrivarlinje. Nästan hälften av Norstedts, 
Modernistas och Natur & Kulturs debutanter hade deltagit i någon av de stude-
rade skrivarlinjerna, medan detsamma gällde nära en tredjedel av debutanterna 
på Albert Bonniers förlag och Wahlström & Widstrand. Detta ska dock ställas i 
relation till att det var totalt 24 procent av debutanterna som deltagit i någon av 
skrivarutbildningarna. Resultaten rörande Norstedts, Modernista och Natur & 
Kultur är mest påtagliga. Norstedts debutanter, som gått på längre skrivarkurs-
er, kommer till största delen från Litterär gestaltning. Av 21 personer som gått 
den utbildningen och som sedan blivit utgivna är 15 debutanter hos Norstedts. 
Det är möjligt att det finns upparbetade relationer mellan denna utbildning och 
förlaget. Men det kan även handla om att deltagarna vet om att många som går 
utbildningen debuterar vid Norstedts, vilket gör att de även orienterar sig mot 
just detta förlag i sina försök att bli utgivna. Det är åtta av debutanterna från 
Nordens folkhögskola Biskops-Arnö som blev utgivna på Norstedts, tio av 
debutanterna från skolan gavs ut på Wahlström & Widstrand och 24 på Albert 
Bonniers förlag. 

Resultaten tyder på att det kan finnas en uppdelning mellan Albert  
Bonniers förlag och Norstedts rörande vilka manuskript och författare de tar sig 
an. Men förklaringen kan som sagt även ligga i det sätt på vilket de blivande 
författarna på utbildningarna, med hjälp av lärarna, orienterar sig mot olika 
förlag. Det vill säga att de lär sig att det faller sig naturligt att skicka manuskripten 
till det ena eller andra förlaget. Ytterligare en aspekt när det gäller varför dessa 

Diagram 2
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manuskript antas kan vara att texterna ger de rätta signalerna genom att utbild-
ningarnas och förlagens estetiska bedömningar sammanfaller. Det kan också 
vara så att en viss typ av estetik premieras framför andra uttryck vid urvalet av 
deltagare på skrivarutbildningarna med högt söktryck. Detta kan uppfattas som 
en för-selektering för förlagen, då de som antas får tid och resurser för att 
utveckla sitt manuskript och sitt estetiska uttryck. 

Vad som dock tycks ha inträffat är att antalet debutanter som genomgått 
skrivarutbildningar över tid har minskat vid de allra största och etablerade för-
lagen (diagram 3).

Resultat av undersökningen skiljer sig från uppfattningen att deltagandet i 
skrivarutbildningar har blivit en allt viktigare passage före den skönlitterära 
debuten (Forslid et al., 2015). Denna hypotes får således inte stöd när det kom-
mer till debututgivningen vid de allra största och etablerade förlagen. Även om 
lutningen på linjen har lågt R2-värde, kan man se att andelen av debutanter som 
gått på skrivarlinje före debuten tycks minska något över tid. Debututgivningen 
bland de allra största och etablerade förlagen har minskat något över tid med en 
gemensam utgivning om åtta till sexton debutböcker per år. Den totala debu-
tutgivningen har dock sammantaget ökat och om man testar samma hypotes, 
att skrivarutbildningarna har blivit en allt viktigare passage för den skönlitterära 
debuten, på hela urvalet av debutanter, får denna hypotes stöd vid en första 
anblick på trendlinjen (diagram 4).

Diagram 3
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Även om de som debuterar i stigande antal har deltagit i skrivarlinjer har 
även antalet debuter ökat över tid. Därför fokuserar analysen på den procentu-
ella fördelningen av debutanter som deltagit i skrivarlinje över tid. Trendlinjens 
R2-värde är något högre än i diagram 3 och tendensen i diagrammen är därmed 
lite tydligare än ovan. Även om trendlinjen predicerar utvecklingen dåligt, är 
tendensen att deltagandet i en skrivarlinje före debuten ökar marginellt över tid. 
Sammantaget visas att deltagandet i skrivarutbildningar minskar hos de stora 
och etablerade förlagen. Överlag verkar de dock utgöra en betydande del av den 
litterära karriären fram till den skönlitterära debuten.

Diskussion
Mitt bidrag har redogjort för framväxten av skrivarlinjer och hur kopplingen 
mellan skrivarlinjerna och den skönlitterära debuten har sett ut. Ungefär en 
fjärdedel av dem som debuterade under perioden 1997 till 2014 hade gått en 
längre skrivarkurs före den skönlitterära debuten. Många av dem som deltagit i 
en skrivarutbildning före debuten hade gått på Nordens folkhögskola Biskops-
Arnö. Bland skrivarutbildningarna är denna utbildning äldst, har högst söktryck 
och bäst renommé. Bland de större och etablerade förlagen är det framförallt 
Albert Bonniers förlag som publicerat debutanter från Nordens folkhög- 
skola Biskops-Arnö. Utöver Albert Bonniers förlag var det särskilt Norstedts,  

Diagram 4
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Modernista och Natur & Kultur som publicerade debutanter som före debuten 
deltagit i åtminstone en av de studerade skrivarutbildningarna. Många förfat-
tare som hade gått skrivarutbildning före debuten hade även gått på skrivarkurs 
på högskola eller på Skrivarakademin.

Ska man delta i en skrivarutbildning om man vill göra skönlitterär debut? 
Stephen King (2000, s. 231) menar att många som söker sig till skrivarutbild-
ningar letar efter någon form av undanlagd hemlighet som de tror att de ska få 
tillgång till genom att delta i en skrivarutbildning. Endast då skulle de kunna 
lära sig att skriva skönlitteratur och kanske rentav bli utgivna. Den tanken är 
inte heller främmande här i Sverige. Svårigheten ligger i den tidigare nämnda 
osäkerheten rörande kvalitet och framgång (Fürst, 2017). Det finns inga tydliga 
kriterier eller riktlinjer för hur ett manuskript skall se ut för att bli utgivet. 
Manuskript, likt andra kulturprodukter, uppvisar en oändlig variation och kvali- 
teten kan bara bedömas genom hur texten tolkas och upplevs. Man kan leka 
med tanken på att det skulle finnas en mall för vad ett manuskript ska innehålla, 
men än så långe finns inga sådana kända kriterier. Det går alltså inte att garan-
tera framgång och den slutgiltiga bedömningen ligger alltid hos förlaget.

Huruvida man kan lära sig att skriva skönlitteratur på skrivarkurser är ett 
ständigt återkommande tema (Childress & Gerber, 2015). I vissa länder, som 
till exempel i Frankrike, finns över huvud taget inga skrivarkurser (Menger, 
2014). 

Skrivarkurserna är dock viktiga inkomstkällor för de författare som håller i 
utbildningarna (Childress & Gerber, 2015). I Sverige kan deltagarna dessutom 
finansiera sina kurser med hjälp av studiebidrag. Tidigare deltagande i en skri-
varkurs kan också användas för att signalera tillhörighet och identitet för både 
författare och förlag. Författarna kan på så sätt marknadsföra sig själva och sina 
böcker genom att hänvisa till den utbildning de gått (Childress & Gerber, 2015). 
Att publicera en bok kan bli än mer uppmärksammat om författaren också har 
gått på vad som i fältet betraktas som en utbildning med gott renommé. Det här 
är något som figurerar i både författarpresentationer och recensioner av 
böcker.

En annan viktig omständighet är de kontakter som författarna knyter under 
sin utbildning. De får tillgång till ett sammanhang med människor som delar 
deras intresse för litteratur. Därmed kan deltagarna knyta band till personer 
som är eller kommer att bli verksamma inom litteraturens område. Kontakterna 
kan i sin tur skapa möjligheter för deltagarnas framtida litterära karriärer.  
Dessutom handlar det om att de blivande författarna får motivation, tid och 
resurser att ägna sig åt skönlitterärt skrivande vilket deltagarna säger att de 
behöver för att kunna skriva. 

En bredare fråga rör skrivarutbildningarnas identitet. Kurserna måste  
kunna hantera att vara kopplade till den symboliskt viktiga debuten och förvänt-
ningarna på att utbildningen ska leda fram till en litterär verksamhet som för-
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fattare. För trots allt marknadsför sig många skrivarutbildningar genom att 
framhålla de tidigare deltagare som “lyckats”. De goda exemplen är de som gått 
utbildningen och sedan debuterat. Det här är ett sätt att signalera till presum- 
tiva deltagare vad en skrivarutbildning kan leda fram till, samtidigt som det inte 
finns några garantier för att deltagarna själva kommer att “lyckas”. Synen på 
utbildningen som en väg för att uppnå målet att etablera sig i ett yrke eller ägna 
sig åt en viss sysselsättning är en professionell logik som existerar parallellt med 
amatörismen.

Ordet amatör kommer från latinets verb “amare”. Som substantiv betyder 
det “en som älskar”. Den amatör som ägnar sig åt skrivande eller någon annan 
konstform brinner ofta för sin verksamhet och för sitt intresse. Estetiska 
utbildningar kan inte garantera framgång i form av att deltagarna senare ska 
etablera sig som konstnärer, författare eller musiker. Men de kan erbjuda en 
möjlighet till förkovran och till självkännedom genom att deltagarna får utveck-
la något som de älskar att göra.
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Noter
1 Denna text bygger delvis på ett kapitel från min kommande bok med den preliminära titeln 

Att bli skönlitterär debutant: från förmak till mottagande 1997–2014. Under min avhandling 
påbörjades förarbetet till denna bok. Under avhandlingsarbetet var jag fullt finansierad genom 
European Research Council Starting Grant (ERC 263699-CEV). För ytterligare information 
om metod och datainsamling, se min avhandling (Fürst, 2017).

2 Lars Furulands (1971) bok Folkhögskolan – en bildningsväg för svenska författare är en utvidgad 
version av en tidigare publicerad bok som ingår i fyrabandsverket Svensk folkhögskola 100 år 

 (se Furuland, 1968). Det faller sig därför naturligt att detta bidrag till denna årsbok, som 
uppmärksammar folkhögskolan 150 år, tar sin utgångspunkt i Furulands arbete.

3 I denna text används framförallt skrivarlinjer och skrivarkurs för att beteckna de studerade 
utbildningarna. Andra begrepp har använts för att peka ut dessa utbildningar, såsom skrivar- 
verkstad, skrivarskola och författarskola. 

4 Information om skrivarkursernas historia kommer från kontakter med personer som har varit 
lärare på skrivarkurserna, aktiva och arkiverade webbsidor och folkhögskolans kurskataloger 
från 1983 till 2014. Dessa kurskataloger finns arkiverade hos Folkhögskolornas informations- 
tjänst. Årtal hämtas i första hand genom information från kontakter med personer som är 
eller har varit lärare på kurserna och information från aktiva eller arkiverade webbsidor. I 
andra hand hämtas dessa uppgifter från kurskataloger. Men då texterna till kurskatalogerna 
skulle inlämnas betydligt tidigare än när kurserna startade kan vissa skrivarkurser ha getts 
trots att de inte annonserades i katalogerna och kurser kan likväl vissa år ha utgått.

5 Denna flytt har motiverats av att skrivarlinjen skulle få större anslag om den flyttade till 
Albins folkhögskola i och med att nystartade och mindre folkhögskolor i städer skulle få 

 mer ekonomiska resurser från Folkbildningsrådet (Sunesson, 2012).
6 Utöver de utbildningar som presenterats gav dessutom Tollare folkhögskola under ett par år i 

början av 1990-talet skrivarkurser. Liljeholmens folkhögskola anordnade en skrivarkurs år 
2000. Samma år började en skrivarkurs vid Klarälvdalens folkhögskola som varade fram till 
2004. Även Dalkarlså folkhögskola gav en skrivarkurs år 2000 och som gavs fram till 2004. 
Forsa folkhögskola gav en skrivarkurs i kreativt skrivande år 2002. Detta gjorde även Edelviks 
folkhögskola. I början av 2010-talet fanns en skrivarkurs med inriktning på prosa och politisk 
opinion vid Brunnsviks folkhögskola. En del folkhögskolor startade även skrivarkurser på 
distans, nämligen Hampnäs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Marieborgs folkhögskola, 
Medlefors folkhögskola, Skeppsholmens folkhögskola, Sverigefinska folkhögskolan och 
Örnsköldsviks folkhögskola. Det gjordes således många försök att etablera skrivarkurser under 
2000-talet. Många skrivarlärare talar om att det vid denna tid skedde en överetablering. 
Denna överetablering kan tillsammans med den teknologiska utvecklingen förklara fram-

 växten av distanskurser i skrivande. Dessa distanskurser möjliggjorde ett större upptagnings- 
område. Dessutom har flera folkhögskolor från mitten av 1990-talet och under 2000-talet gett 
skrivarkurser inom ramen för allmänna kurser. Exempelvis har de allmänna kurserna vid 
Geijerskolan, Kaggeholms folkhögskola och Lidingö folkhögskola haft sådana skrivarprofiler.
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7 År 1975 gavs Skapande svenska vid Uppsala universitet, med bland annat Staffan Bergsten och 
Tomas Tranströmer som lärare. Denna utbildning gavs vid Litteraturvetenskapliga institu-
tionen fram till mitten av 1990-talet. Under 1970-talet startades även Skapande svenska vid 
Stockholms universitet och Umeå universitet. Det har även genomförts liknande kurser i 
Kreativt skrivande vid Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och 
Södertörns högskola. Samtliga dessa utbildningar kan närmast ses som kurser i vad man i 
amerikanska sammanhang kallar för “creative writing”. De första längre sammanhållna 
programmet med “creative writing” i USA gavs under 1930-talet som Iowa Writers’ 
Workshop, i ledning av Wilbur Schramm (Childress, 2017, s. 48). Att öppna upp för kurser i 
kreativt skrivande hade en demokratisk grundtanke. Det var deltagarnas egen utveckling som 
skrivande personer som var i fokus snarare än formella krav och att skapa färdiga texter. Det 
var framförallt under 1960- och 1970-talet som kreativt skrivande fick fäste i USA, särskilt 
genom the Bay Area Writing Project och Peter Elbow (Edberg, 2015, s. 23).

8 Detta kan jämföras med den stora omfattning tillfällighetsskrifter som gavs ut vid folkhög- 
skolorna under början till mitten av 1900-talet (Furuland, 1971, s. 245). Elever som senare 
etablerade sig i ett skrivande yrke figurerade i dessa skrifter. Dock publicerades dessa skrifter 
av eleverna själva och var inte som antologierna ett inslag i undervisningen.


