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Title 
 

To Fable through Research: How Authors of Speculative Fiction Seek Information 

When Writing for Children and Young Adults 

 

Abstract 

The aim of this master’s thesis is to examine how fiction authors seek information in 

their writing, which still is a vastly under-researched subject within Library and 

Information Science. Why then are there so few of us in this discipline who ask 

themselves which information behaviour and information needs that exist among the 

ones writing the literature filling our libraries? This study was carried out by using a 

qualitative method where six informants were interviewed in semi-structured and 

individual interviews, as well as in a group interview. To narrow down the selection 

of informants I have chosen to focus on five authors and one aspiring author who 

write for children and young adults, and who also write speculative fiction. The 

results indicate that all of the informants use search strategies such as quick-and-dirty, 

berry-picking and pearl-growing. In this master’s thesis I have developed a theoretical 

model of when information-seeking is performed in the writing process, in which I 

have concentrated on the different methods of the authors and formed the following 

three categories: pre-construction where the information-seeking occurs before 

writing, back-and-forth where fiction writing and research alternate, and re-

construction where the information-seeking takes place after a writing session. The 

interviewed authors use multiple sources such as literature or homepages, interviews 

and also visit locations. All informants use information channels such as the internet, 

and visit libraries more often than museums or archives. The more experienced 

authors interview both experts and professionals, while the new authors and the 

aspiring author don’t do this. When the authors still were aspiring authors they 

experienced barriers if they felt the need to consult experts or professionals. Barriers 

in the shape of lack of information, or information with insufficient credibility are 

easily overcome by fabling freely, since all of the informants write speculative 

fiction. Research when constructing fantastical elements is largely about looking at 

how other fiction authors have done in their novels, together with what exists in 

folklore and mythology. 
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1. Inledning 

Vad är det som gör att man i vissa situationer upplever en viss osäkerhet kring att be 

andra om hjälp när man undrar något? Vilka barriärer upplever vi – kanske dagligen – 

när vi försöker finna sätt att uppfylla våra informationsbehov? 

 

När jag i höstas stod utanför Universitetsbiblioteket och velade var det inte i egenskap 

av blivande bibliotekarie eller som universitetsstudent. Om det rört sig om någon av 

dessa två roller hade jag utan tvekan gått uppför stentrapporna och öppnat dörren in 

till biblioteket och den kunskap som göms på alla boksidor och hemsidor därinne. 

Om jag hade undrat något hade jag troligtvis även frågat bibliotekspersonalen, trots 

att jag innan utbildningen varit en självgående biblioteksbesökare som ofta undvikit 

kontakt i övertygelsen om att jag redan kunde allt som man behöver kunna om 

informationssökning. 

 

Den här gången då jag stod och velade var det i egenskap av någon som fått en 

positiv refusering från ett förlag tillsammans med hjälpsamma kommentarer från en 

lektör. Jag stod och velade i rollen som en författaraspirant som verkligen behövde 

hjälp med att ta reda på information om hur det känns att sitta nere i 

Universitetsbibliotekets specialläsesal och bläddra igenom sidorna i en handskriven 

bok från 1700-talet – för att huvudkaraktären i mitt bokmanus behövde göra det. 

 

Jag gick inte in den dagen, trots att jag vet hur hjälpsam bibliotekspersonalen är och 

trots att jag själv kommer att vara en examinerad bibliotekarie till sommaren. Vilket 

självklart får mig att undra över hur många andra författaraspiranter som inte 

rådfrågar experter, som inte skaffar referensgrupper eller ber bibliotekarier, arkivarier 

eller museologer om hjälp när de behöver göra research och söka information i sitt 

skrivande? 

 

Kan det rentav vara så att även utgivna författare känner denna form av barriär i vissa 

sammanhang? Eller att de känt av dessa barriärer innan de debuterade som författare? 

Eller – såsom jag och säkert många andra – försöker finna information på egen hand 

så långt det bara går? Min fråga är således: Varför är denna tröskel så hög, och vad 

kan göras för att sänka den? Och har vi i vår yrkesroll som bibliotekarier verkligen 

kunskap om hur informationssökningsvanorna och behoven ser ut hos dem som 

skriver den litteratur vi lånar ut? 

1.1. Bakgrund och relevans 

Det jag vill undersöka i min masteruppsats är hur författare informationssöker i sitt 

skönlitterära skrivande. Denna undersökning är utförd med kvalitativa metoder i form 
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av intervjuer samt en gruppintervju. För att avgränsa uppsatsämnet fokuserar denna 

studie på författare av barn- och ungdomslitteratur, som även skriver eller har skrivit 

inom fantastikens genrer. 

 

Skälet till varför detta forskningsämne känns relevant att undersöka är för att det 

knappt existerar någon svensk forskning kring hur författare informationssöker. Det 

enda som har gått att finna inom ämnet är en kandidatuppsats. Utöver denna uppsats 

verkar det internationellt bara finnas en doktorsavhandling, två masteruppsatser 

(varav en opublicerad), samt ett fåtal vetenskapliga artiklar. Detta väcker självklart 

frågan om varför det här forskningsämnet är så pass ostuderat. Varför är det så få 

inom disciplinen för biblioteks- och informationsvetenskap som ställt sig frågan om 

hur författare informationssöker? När allt kommer omkring är det ju trots allt 

författarna som fyller bibliotekens hyllor med den litteratur som lånas ut. Eftersom 

ämnet ifråga behandlar informationssökning bland en specifik grupp av besökare 

samt användare, vars informationsbehov tenderar att förbli osynliga på institutioner 

såsom bibliotek, arkiv och museer, samt även i samband med forskning inom ABM-

disciplinerna, så ser jag detta ämne som intressant och högst relevant att utforska i en 

masteruppsats inom disciplinen för biblioteks- och informationsvetenskap. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna masteruppsats är att med hjälp av kvalitativa metoder undersöka 

hur författare av barn- och ungdomslitteratur samt fantastik söker information i sitt 

skönlitterära skrivande, dels genom semi-strukturerade intervjuer med studiens 

informanter och dels via en gruppintervju med samtliga av informanterna. Fokus för 

uppsatsen ligger primärt på att ringa in hur ett fåtal författare använder sig av och 

upplever sitt informationssökande. 

 

Formuleringen av detta forskningsbara problem har skett eftersom detta är ett ämne 

som intresserar mig personligen, men även då det efter grundliga efterforskningar 

framstår som ett närapå outforskat ämne. Detta i sig visar på behovet av mer 

forskning kring författares informationssökning för att kunna bilda en uppfattning om 

informationsbehoven hos denna målgrupp inom disciplinerna för biblioteks- och 

informationsvetenskap, samt arkivvetenskap och museologi. Resultatredovisningen i 

denna masteruppsats kommer därför att vara utförlig och omfattande för att kunna 

generera ordentligt med grundforskning inom ämnet inför kommande studier. De fem 

forskningsfrågor som masteruppsatsen kommer att undersöka är: 

 

 Hur informationssöker fantastikförfattare av barn- och ungdomslitteratur i sitt 

skönlitterära skrivande? Vilka sökstrategier använder de sig av? 
 

 I vilket eller vilka skeden av skrivprocessen sker informationssökningen? 
 

 Vilka kanaler och källor använder sig författarna av när de söker efter 

information till skrivprojekt? Är de källkritiska i sin research? 
 

 Vilka barriärer upplever dessa författare i sin informationssökning? 
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 Hur resonerar författarna vid research kring företeelser som endast existerar i 

genren fantastik? Exempelvis vid världsbygge, regler för magisystem eller 

utformande av övernaturliga väsen. 

 

Ett annat mål med denna masteruppsats är att den ska vara teoriskapande. Då det inte 

existerar någon tidigare teoretisk modell för när författare utför informationssökning i 

sitt skönlitterära skrivande har jag skapat en cirkulär modell för detta där tre olika 

tillvägagångssätt skildras baserat på mina informanters informationssökningsvanor. 

Målet med denna teoretiska modell är även att försöka skifta fokus från tidigare 

upprättade indelningar av författartyper till tillvägagångssätt. 

1.2.1. Avgränsningar 

Avgränsningarna som gjorts för denna studie grundar sig i ett val att utföra ett färre 

antal kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, istället för att försöka göra en mer 

övergripande kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Rörande informanterna och 

det område som dessa verkar inom har även avgränsningar i urvalet av de författare 

som har intervjuats gjorts, dels i form av genre då samtliga författare skriver fantastik, 

men även genom informanternas målgrupp, då de skriver primärt för barn och unga. 

1.2.2. Definitioner 

Följande begrepp definieras här då de har en betydelse för uppsatsens innehåll: 

författare, författaraspirant, den litterära genrebeteckningen fantastik och genrerna 

fantasy, skräck och science fiction, samt research och informationssökning. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras en författare som en person som ägnar sig åt 

författarskap antingen på heltid eller på sin fritid (Nationalencyklopedin 2018). Mitt 

tillägg till denna definition är att författare inom denna kontext bör förstås som en 

yrkesverksam författare som primärt skriver skönlitteratur. I Nationalencyklopedin 

fastställs att en aspirant är någon som har riktat in sig på att uppnå en viss ställning 

(Nationalencyklopedin 2018). I denna studie åsyftar just ordet författaraspirant en 

person som skriver skönlitterärt och som har som mål att bli en utgiven författare. 

Fantastik är en litterär genre, och fungerar som ett paraplybegrepp för genrer såsom 

fantasy, skräck och science fiction (Metso 2016). Fantasy karaktäriseras av 

övernaturliga inslag såsom magi, olika väsen och kan utspela sig i fantasivärldar, 

vilket definieras som subgenren high fantasy, men ifall berättelsen utspelar sig i vår 

värld brukar den benämnas som urban fantasy (Metso 2016; Nationalencyklopedin 

2018). I skräck eftersträvas det att läsaren ska bli skrämd (Holmberg u.å.; Tapper 

u.å.), medan science fiction kännetecknas av ett spekulativt innehåll som inte får bryta 

mot vetenskapliga grunder (Schröder, Holmberg & Tapper u.å.). I denna studie ses 

informationssökning och research som synonyma med varandra, då informanterna 

likställer dessa två termer och definierar dem som en aktivitet där informanten söker 

efter information med syfte att hitta och bruka denna i sitt skönlitterära skrivande. 

Research är även det vedertagna begreppet för att beskriva informationssökning bland 

författare, då det används frekvent i författarsamtal, podcaster, på skrivarkurser och i 

litteraturbranschen. De definitioner som är av vikt för själva analysen kommer att tas 

upp i avsnittet om teori, då dessa utgörs av teoretiska modeller för skrivprocessen och 

barriärer i informationssökning, samt benämningar på olika sorters sökstrategier (se 

kapitel 3. Teoretiska perspektiv, ss. 14–17). 
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2. Tidigare forskning 

I föregående kapitel gavs ämnet för denna masteruppsats en kortare introduktion där 

även bakgrunden till forskningsämnet och dess relevans inom fältet för biblioteks- 

och informationsvetenskap skisserades. Därefter preciserades själva syftet med denna 

undersökning och frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara, vilket följdes av 

avgränsningar och grundläggande definitioner som förekommer i detta uppsatsarbete. 

Detta kapitel kommer att presentera tidigare forskning som bedrivits både nationellt 

och internationellt om hur författare informationssöker i sitt skönlitterära skrivande. 

Denna masteruppsats förefaller för övrigt vara den första studie som kan utgå helt 

ifrån tidigare forskning och litteratur om ämnet ifråga, utan att behöva söka sig till 

närliggande forskningsämnen såsom informationssökning i andra konstnärliga yrken 

– utan fokus kan här ligga just på hur författare söker information i sitt skönlitterära 

skrivande. I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen att redogöras för genom 

att först fokusera på forskning kring informationssökning bland författare som riktar 

sig till barn och unga. Därefter behandlas forskning om research bland författare av 

fantasy och science fiction, och slutligen presenteras mer allmän forskning kring hur 

författare söker information i sitt skönlitterära skrivande. 

2.1. Research bland författare som skriver för barn och unga 

Jennifer Smiths walesiska doktorsavhandling The Information Behaviour of Authors 

of Children’s and Young Adult Literature (2015) är den enda dissertation som för 

tillfället undersöker hur fiktionsförfattare söker information i sitt skrivande. I sin 

doktorsavhandling har Smith (2015) valt att fokusera på författare av barn- och 

ungdomslitteratur som är verksamma i USA och Storbritannien. Hon använder en 

kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer tillsammans med kvantitativa 

enkäter som kartlägger de 38 informanternas personligheter och arbetssätt (Smith 

2015). På detta sätt vill Smith (2015) undersöka ifall dessa egenskaper har något att 

göra med hur informanterna informationssöker i sitt skönlitterära skrivande. I sin 

analys använder hon sig av induktiv grundad teori där hon jämför resultaten från sina 

intervjuer med en korrelationsanalys av statistiken från hennes enkätundersökningar 

(Smith 2015). Hon understryker att forskningen om författares informationsbeteende 

ännu är bristfällig och har fått alldeles för lite uppmärksamhet inom disciplinen för 

biblioteks- och informationsvetenskap (Smith 2015). 

 

De slutsatser som Smith (2015) drar i samband med sin kvalitativa forskning är att 

författare av barn- och ungdomslitteratur har väldigt varierande och individuella 

informationsbehov. I sin kvantitativa forskning ser Smith (2015) tydliga kopplingar 

mellan informanternas personligheter och informationsbeteende vid research. Hon 

noterar även att informanternas tankesätt, sociala sammanhang och resurstillgångar, 
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samt deras erfarenhet av skönlitterärt skrivande och platserna där de skriver påverkar 

deras researchbeteende (Smith 2015). Vidare använder sig författarna av flera olika 

källor, där internet och kontakter via sociala nätverk är frekvent förekommande 

(Smith 2015). Informanterna eftersträvar även slumpartade möten och erfarenheter 

som kan ge nya idéer och inspiration till skrivandet (Smith 2015). I samband med 

sina upptäckter har Smith (2015) utvecklat fem benämningar för olika författartyper 

vid research baserat på informanternas personligheter och arbetssätt, samt en teoretisk 

modell för informationsbeteende hos författare av barn- och ungdomslitteratur. Smith 

(2015) rekommenderar att informationsspecialister såsom bibliotekarier bör försöka 

utöka författares åtkomst till informationskällor och utveckla programverksamhet så 

att författare kan lära sig mer om vilka resurser som finns på bibliotek, samt om 

ämnen som är av relevans för författarnas skrivprojekt. Smith (2015) vill även att 

bibliotek ska kunna tillhandahålla kreativa arbetsytor i form av en kontorsmiljö för 

författare. 

2.2. Fantasy och science fiction-författares informationssökning 

I nuläget finns det bara en enda internationell masteruppsats om hur författare söker 

information, vilket är den finska uppsatsen The Information-Seeking Behaviour of 

Science Fiction and Fantasy Writers av Harri Holappa (2017). I sin masteruppsats 

undersöker Holappa (2017) hur författaraspiranter samt författare av fantasy och 

science fiction informationssöker vid skönlitterärt skrivande. Uppsatsens huvudfokus 

ligger på vilka informationskanaler och källor som informanterna använder sig av i 

sin research, samt i sitt skrivhantverk och entreprenörskap (Holappa 2017). Fokus 

ligger också på informationsbarriärer och vilken typ av källor som värderas högst, 

samt hur de tillfrågade påverkas av erfarenhet, genre, kön och prestationer i sitt val av 

informationskanaler och källor (Holappa 2017). Holappa (2017) poängterar också att 

forskningen kring författares och författaraspiranters informationssökning är närapå 

icke-existerande, och uppmanar till fler studier inom detta område för att få fram nya 

perspektiv och en mer komplett bild av hur denna yrkesgrupp gör research. 

 

Holappa (2017) använder sig av en kvantitativ metod där materialinsamlingen gjordes 

genom en digital enkätundersökning som besvarades av sammanlagt 130 personer, 

vilket gör Holappas undersökning till den hittills största bland studier med fokus på 

informationssökning inom konstnärliga yrken. Holappas (2017) enkät genererade svar 

via nio olika skrivarforum: Fantasy-Writers, Goodreads, KBoards, My Writers Circle, 

OWW-SFF-Writing, Reddit, SFFWorld Forum och SFWA, samt genom forum för 

National Novel Writing Month. De teorier som Holappa (2017) tillämpar på sitt 

material är dels Thomas D. Wilsons (1997) teori om informationsbarriärer, och dels 

en teoretisk modell för hur olika yrkesgrupper informationssöker i sina arbeten. 

Resultaten undersöks sedan genom statistisk analys i relation till Likertskalan, samt 

genom en innehållsanalys av studiens insamlade data kring informationsbarriärer 

(Holappa 2017). 

 

De slutsatser som Holappa (2017) kommer fram till är att författare av science fiction 

och fantasy oftast använder sig av internet och sökmotorer, samt andra personer och 

sig själva som källor. I research rörande deras skrivprojekt så ligger tyngdpunkten på 

nätencyklopedier, databaser, skönlitteratur och olika fysiska platser (Holappa 2017). 
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Det viktigaste för informanterna är att bygga en trovärdighet i det skrivna, och 

science fiction-författarna uppvisade en större tendens att använda sig av digitala 

nyhetskällor än fantasyförfattarna (Holappa 2017). Författaraspiranter och författare 

som nyss debuterat tenderar även att rådfråga experter i mindre utsträckning än vad 

de mer erfarna författarna gör, och kvinnliga författare är mer intresserade av att 

intervjua andra i sin research (Holappa 2017). Till största del upplevde informanterna 

informationsbarriärer gällande resor till olika platser för att göra research, och detta 

var ofta kopplat till deras ekonomi (Holappa 2017). Bibliotek sågs bara som viktiga 

informationskanaler av ett fåtal informanter, och därför uppmanar Holappa (2017) att 

både folkbibliotek och forskningsbibliotek bör uppmärksamma denna grupp, speciellt 

ifall forskningsbiblioteken har någon form av anknytning till författarutbildningar. I 

sin studie märkte även Holappa (2017) av att informanterna gärna skrev långa svar på 

enkätens öppna frågor, vilket tyder på att författare och författaraspiranter skulle vara 

en bra grupp för kvalitativ forskning i form av exempelvis intervjuer. 

2.3. Allmän forskning om hur författare söker information 

Shannon M. Russells Research Needs of Fiction Writers (1995) är en opublicerad 

amerikansk masteruppsats som skrevs för mer än tjugo år sedan. Denna uppsats går 

troligtvis att se som en av de första vetenskapliga studierna kring detta ämne. Russell 

(1995) granskar i denna kvalitativa undersökning hur författare från North Carolina 

gör research i sitt skönlitterära skrivande. De intervjuade informanterna består av sju 

författare som har fått minst en roman publicerad var (Russell 1995). En av dessa 

intervjuer utfördes via telefon medan resterande gjordes på plats (Russell 1995). 

Russell (1995) använder sig inte av någon teori, utan utgår istället från ett par guider 

för research till skönlitterärt skrivande som förekommer i ett fåtal skrivhandböcker. 

 

I sin studie belyser Russell (1995) hur ytterst få handböcker om litterärt skapande tar 

upp hur man kan göra research i sitt skönlitterära skrivande, och hon pekar även på att 

författares researchstrategier och informationsbehov är ett så gott som obefintligt 

forskningsobjekt inom biblioteks- och informationsvetenskap. Därför rekommenderar 

Russell (1995) både forskare och professionella inom detta fält att försöka bilda sig 

en uppfattning om hur författare informationssöker genom intervjuer och samtal med 

dessa. Resultaten från Russells (1995) undersökning visar på att fiktionsförfattares 

informationsbeteenden är individuella, och att författare inte använder sig av bibliotek 

i lika stor utsträckning som de skulle kunna göra, men att de trots detta är positivt 

inställda till bibliotek. Russell (1995) föreslår även att man i kommande studier kan 

göra intervjuer med både författardebutanter och mer rutinerade författare för att se 

ifall deras tillvägagångssätt för research skiljer sig åt. 

 

Den enda svenska kandidatuppsats som hittills har behandlat hur författare söker 

information i sitt skönlitterära skrivande är Kajsa Borgströms Kunskap i det kreativa 

ordets tjänst: En studie i skönlitterära författares informationsbeteende (2015). 

Borgström (2015) undersöker med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer 

över telefon hur författares informationsbeteende ser ut när de skriver skönlitterärt. 

Tre stycken urvalskriterier för de sex informanterna var att de måste vara verksamma 

i Sverige och ha skrivit minst två romaner var, samt att de skrev inom olika genrer – 

detta för att kunna finna likheter i sökstrategier och informationsbehov oberoende av 
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den litterära genren (Borgström 2015). Författarna som intervjuades skriver inom 

följande genrer: realism, historiska deckare, historisk fiktion, skräck och romance, 

samt barnböcker vilket Borgström (2015) klassar som en egen genre. Borgström 

(2015) studerar även hur informanternas informationssökning kan kopplas till det 

kreativa i deras skrivprocesser. 

 

Bristen på tidigare forskning benämner Borgström (2015) som en kunskapslucka och 

uppmanar även till ytterligare studier inom forskningsområdet, eftersom detta kan ge 

bibliotekarier samt arkivarier en ökad förståelse för författares informationsbehov. Då 

ämnet som Borgström (2015) skriver om är närapå outforskat så har hon valt att inte 

utgå ifrån någon teori, utan ser istället sin studie som explorativ. Bristen på tidigare 

forskning har även påverkat de vetenskapliga källor som Borgström (2015) använder 

sig av då de istället grundar sig i forskning om informationsbeteenden inom andra 

konstnärliga fält såsom teater, konst, design och fotografering. 

 

De slutsatser som Borgström (2015) drar av sin studie är att skönlitterära författare 

har ett stort informationsbehov i sitt skrivande, samt att de gör research både för att 

hitta information och för att få inspiration. Vidare förefaller informationssökning vara 

en viktig del i skrivprocessen, samt en aktivitet som författarna reflekterar källkritiskt 

över då de vill att läsarna ska uppfatta det skrivna som trovärdigt (Borgström 2015). I 

det här fallet är informanterna kritiska till internet ur ett källkritiskt perspektiv, men 

föredrar trots detta mer subjektiv information såsom exempelvis andras upplevelser 

(Borgström 2015). Bibliotek, arkiv och museum används i sin tur mindre frekvent än 

intervjuer och besök på platser, som båda kan ses som viktiga källor till författares 

research (Borgström 2015). Borgström (2015) konstaterar även att jämförelser mellan 

författare och yrkesverksamma inom andra konstnärliga fält inte är särskilt givande 

då deras researchmetoder skiljer sig åt för mycket. 

 

Utöver detta har det inte gått att finna några internationella kandidatuppsatser inom 

ämnesområdet ifråga. När det kommer till vetenskapliga artiklar om hur författare 

informationssöker i sitt skönlitterära skrivande så förekommer det en handfull artiklar 

som behandlar detta forskningsområde. 

 

De två forskare som har skrivit flest artiklar om ämnet ifråga inom biblioteks- och 

informationsvetenskap är Nadine Desrochers och Jen Pecoskie, där deras artikel 

”Studying a Boundary-defying Group: An analytical review of the literature 

surrounding the information habits of writers” (2015) består av en genomgång av 

forskning som berör informationsbeteende hos olika former av författare, såsom 

forskare, poeter samt fiktionsförfattare. Genom kvalitativ innehållsanalys fastslår 

Desrochers och Pecoskie (2015) att den lilla forskning som finns brukar fastna i 

diskussioner kring samma informationsrelaterade teman. På grund av den rådande 

bristen på forskning i ämnet föreslår Desrochers och Pecoskie (2015) att forskare kan 

använda sig av forskning som behandlar liknande konstnärliga yrkesgrupper såsom 

konstnärer, traditionell media och litteratur kring professionen för att skapa nya teman 

i ytterligare studier. Detta är dock något som Borgström (2015) inte anser är särskilt 

givande. 

 

Desrochers och Pecoskie har även skrivit artikeln ”Inner Circles and Outer Reaches: 

Local and global information-seeking habits of authors in acknowledgment paratext” 
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(2014) där de genom att titta på författartack i romaner undersöker hur författares 

nätverk och sociala relationer fungerar i relation till deras informationssökningsvanor. 

I denna studie utgår Desrochers och Pecoskie (2014) från de författare som under 

2010 nominerades till Canadian Governor General’s Literary Awards och gör en 

kvalitativ innehållsanalys av sitt insamlade material, vilket visar på att författare ofta 

använder sig av andra personer som informationskällor och även vänder sig till dessa 

för emotionellt och moraliskt stöd. Bibliotek och informationsspecialister brukar inte 

förekomma i författartack, utan de som författarna får hjälp och stöd av är personliga 

kontakter, sociala nätverk och förlagspersonal (Desrochers & Pecoskie 2014). 

 

I artikeln ”Hiding in Plain Sight: Paratextual utterances as tools for information-

related research and practice” (2013) behandlar Pecoskie och Desrochers samma 

ämne som i föregående artikel och pekar på att paratexter såsom baksidestexter och 

författarpresentationer i romaner kan vara en bra källa till kunskap för forskare inom 

fältet för biblioteks- och informationsvetenskap, då det i dessa paratexter förekommer 

information om författares informationsverktyg, samt vilken genre de skriver inom 

och vilken målgrupp de riktar sig till. 

 

I artikeln ”The Writer Tells: The creative process in the writing of literary fiction” 

(1998) har Charlotte L. Doyle, som forskar om kreativa processer, intervjuat fem 

författare kring deras skrivprocesser vid skönlitterärt skrivande. I sina semi-

strukturerade intervjuer märker Doyle (1998) av flera gemensamma nämnare för hur 

dessa författare skapar fiktion, där seed incidents representerar startpunkten för när 

informanterna får en idé till ett nytt skrivprojekt. Ytterligare två former av 

gemensamma tillstånd som Doyle (1998) uppfattar att författarna delar benämns av 

henne som writingrealm, vilket står för då författaren befinner sig mitt i sitt 

skrivande, kontra fictionworld, som kan ses som då författaren istället befinner sig i 

fiktionen som denna byggt upp i sin fantasi – enligt Doyle skulle dessa två stadier 

vara separata. 

 

Arkivarien Cary G. Osbornes artikel ”Information-Seeking Behavior of Novelists in 

Archives” (2010) behandlar hur arkiv kan fungera som en resurs för författare i deras 

research till det skönlitterära skrivandet, då arkiv ofta innehåller subjektiva berättelser 

såsom vardagsskildringar eller information om detaljer som förekommer i specifika 

tidsperioder, vilket lätt riskerar att missas av författare. Osborne (2010) pekar även på 

att research i arkiv kan stärka trovärdigheten i det skönlittera skrivandet och förhindra 

att det letar sig in faktafel i fiktionen. Osbornes (2010) studie bidrar också med 

förslag på hur arkivarier kan assistera författare och göra dessa medvetna om all den 

information som finns sparad i arkiven. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I det förra avsnittet gjordes en genomgång av tidigare nationell samt internationell 

forskning som bedrivits inom uppsatsens ämnesområde. I detta kapitel presenteras de 

teoretiska perspektiv som kommer att användas under analysen och diskussionen. 

Teorimässigt kommer jag att utgå ifrån en teoretisk modell för skrivprocessen och en 

modell för informationssökningsbeteende med fokus på informationsbarriärer, samt 

tre informationsvetenskapliga termer för sökstrategier. Nedan kommer samtliga av 

dessa teoretiska perspektiv och begrepp att presenteras i den ordning som de listats 

ovan. 

3.1. Den skönlitterära skrivprocessen – the rhythm of writing 

I sin doktorsavhandling beskriver Anthony John Bloor (1997), som forskar kring 

engelskt språk och litteratur, svårigheten med att försöka sammanfatta skönlitterära 

författares olika förhållningssätt till skrivandet och skrivprocessen i en gemensam 

modell. Bloor (1997) väljer att jämföra så kallade planerare och upptäckare (min 

översättning), det vill säga författare som strukturerar kontra författare som förlitar 

sig på sin intuition i sitt skrivande: 

 
[…] we might describe a pole of horticulture here, with tree planters at one 

end and seed sowers at the other. However, bearing in mind incubation 

periods, the size of the plant, the number of fruits, and differential rates of 

growth, developing a metaphor of complex processes can itself become a 

complicated affair. 

(Bloor 1997, s. 58) 

 

Bloor (1997) pekar även på det problematiska i att försöka skapa någon form av 

taxonomi av olika typer av författare, såsom planerare och upptäckare, då han 

snarare ser det som en skala där de flesta författare placerar sig någonstans mellan 

dessa två skarpa motsatser i denna dikotomi. Som kontrast tar Bloor (1997) upp hur 

Mike Sharples (1994), som är professor i utbildningsteknik, ser på den skönlitterära 

skrivprocessen som en cyklisk process av reflektion och engagemang (min 

översättning): ”Neither is it possible to simultaneously write and reflect; all writers 

must organise their ideas when they are not completely occupied with the text.” 

(Bloor 1997, s. 64). 

 

Bloor (1997) kallar Sharples (1994) teoretiska modell för the rhythm of writing, där 

reflektion (skapande och bearbetning av idéer), planering (planerande av vilket 

material som ska skapas och hur det bör organiseras), och engagemang eller åtagande 

(att skapa skrivet material), samt granskning eller inspektion (omläsning av det 

skrivna) alla är delar i en ständigt pågående cirkelrörelse (Sharples 1994, min 
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översättning). Sharples (1994) teori är att det är i den rytmiska cykeln av dessa som 

själva skapandet av fiktion uppstår. Han beskriver det som att: ”[…] it is the rhythmic 

cycle of engagement and reflection that pushes composition forward, with 

engagement providing new material for consideration, and reflection offering a 

reinterpretation of the material, and new plans to be enacted.” (Sharples 1994, s. 219). 

Sharples (1994) betonar även att alla författare har sin egen rytm i detta, då en cykel 

kan pågå under en kortare tidsperiod, såsom vid redigering på meningsnivå, eller 

under längre tidsperioder, såsom vid större omarbetningar av bokmanus. Nedan 

presenteras en översatt variant av Sharples (1994) modell för skrivprocessen i Figur 1 

(min översättning). 
 

 
Figur 1: The cycle of engagement and reflection (Sharples 1994, s. 219, min översättning). 

 

Sharples (1994) cirkulära modell kommer att utgöra en del i grunden för de teoretiska 

begrepp som har valts för denna masteruppsats. Någonting som dock saknas i denna 

teoretiska modell är ett element som fokuserar på författares research i samband med 

det skönlitterära skrivandet. Trots detta går det att använda Sharples (1994) modell 

som utgångspunkt för att dels belysa hur informationsökning i skönlitterärt skrivande 

kan utföras, och dels åskådliggöra när i skrivprocessen som sökandet av information 

sker. 

3.2. Wilsons modell för informationssökningsbeteende 

Den andra delen av uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs av Thomas D. Wilsons 

(1981) teoretiska modell för faktorer som påverkar informationssökningsbeteende. I 

samband med sin modell myntade Wilson (1981) begreppet informationsbarriärer 

(min översättning), vilket är ett paraplybegrepp för olika faktorer som kan försvåra 

informationssökandet. 

 

Enligt Wilson (1981) har våra informationsbehov sin grund i antingen fysiologiska, 

intellektuella eller känslomässiga behov, och dessa individuella informationsbehov 

påverkas av tre kontexter i form av personliga egenskaper, samt sociala roller och vår 

omgivning, vilket innefattar sociokulturella och politisk-ekonomiska miljöer. Dessa 
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tre kontexter kan även bilda personliga, sociala eller samhällsrelaterade barriärer i 

vårt informationssökande (Wilson 1981). De individuella informationsbehoven kan 

självklart också överlappa varandra, då ett intellektuellt behov i sin tur kan leda till att 

även ett känslomässigt behov väcks och så vidare (Wilson 1981). En översatt variant 

av Wilsons (1981) modell för informationssökningsbeteende presenteras nedan i 

Figur 2 (min översättning). 
 

 
Figur 2: Factors influencing needs and information-seeking behaviour (Wilson 1981, s. 8, min 

översättning). 

3.3. Tre sökstrategier inom biblioteks- & informationsvetenskap 

Den sista delen grundar sig i informationsvetenskaplig terminologi för sökstrategier 

som bibliotekarier och andra informationsspecialister brukar använda sig av i sin 

professionella informationssökning. De termer som ligger i fokus är: snabbsökning, 

samt bärplockning och pärlodling (Bates 1989; Fransson 2007). Valet att inkorporera 

dessa termer stammar ur min erfarenhet från skrivarutbildningar, både som lärare och 

som student. Enligt mina observationer förefaller de flesta författaraspiranter och 

författare vara högkompetenta informationssökare och verkar även använda sig av 

dessa sökstrategier, utan att då nödvändigtvis känna till de informationsvetenskapliga 

benämningarna för dem. 
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3.3.1. Snabbsökning 

Snabbsökning eller enkel sökning, samt quick-and-dirty som sökstrategin även kallas, 

är en analytisk strategi som går ut på att göra en snabb sökning på en sökmotor 

(Fransson 2007). Oftast används inga längre eller mer komplicerade hopsatta eller 

facetterade söksträngar, utan det rör sig mestadels om enklare termer och sökord 

(Fransson 2007). Detta för att fortast möjligt få fram ett resultat, dock tenderar denna 

strategi att göra sökresultaten bredare (Fransson 2007). 

3.3.2. Bärplockning 

Bärplockning, eller så kallad berry-picking, är en browsningstrategi där man söker sig 

fram systematiskt från ett resultat till ett annat (Fransson 2007). Man klickar sig alltså 

vidare via länkar på exempelvis nätencyklopedier såsom Nationalencyklopedin eller 

Wikipedia. Namnet grundar sig i liknelsen med att plocka bär – man går där med sin 

korg och hittar några bär, sedan upptäcker man fler bär längre bort och rör sig vidare i 

den riktningen (Bates 1989). På det sättet så rör man sig längre och längre in i den 

skog av hemsidor som internet utgörs av. 

3.3.3. Pärlodling 

Den sista sökstrategin kallas pärlodling eller pearl-growing (Fransson 2007). I denna 

analytiska strategi utgår man ifrån en källa eller så kallad pärla, såsom en artikel, för 

att finna fler källor eller sätt att söka efter information kring ämnet, vilket brukar 

göras genom att ringa in fler sökord eller möjliga synonymer för dessa (Fransson 

2007). Det handlar helt enkelt om att försöka finna fler former av sökvägar fram till 

nya källor, och på detta sätt odla fram nya pärlor (Fransson 2007). Liknelsen som 

strategin är döpt efter går även att applicera på hur pärlor växer fram inuti musslor, då 

de börjar som sandkorn som sakta växer till pärlor när de kapslas in vid kontakt med 

musslans pärlemor – precis såsom informationen växer i takt med att man hittar fler 

källor. 
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4. Metodbeskrivning 

I föregående kapitel presenterade jag de teoretiska perspektiv som brukas under själva 

analysen av det insamlade materialet. Detta kapitel kommer att behandla valet av 

metod, forskningsetiska frågor, vad urvalet grundar sig på, samt analysmetod och en 

genomgång av hur studien har genomförts. Baserat på masteruppsatsens syfte och 

forskningsfrågor har en kvalitativ metod valts, eftersom uppsatsens primära fokus är 

att ringa in hur ett fåtal författare söker information. Det är i grunden detta samspel 

som känns intressant att utforska – hur författare går tillväga, vilka sökstrategier och 

tillvägagångssätt som tillämpas, samt vilka källor och kanaler som används för att 

finna information i det skönlitterära skrivandet. 

4.1. Semi-strukturerade intervjuer och gruppintervju 

Rent metodmässigt utgörs denna studie av en kvalitativ undersökning där semi-

strukturerade intervjuer på mellan 38–70 minuter har genomförts med sex stycken 

informanter. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon för att sedan transkriberas. 

Själva intervjuguiden till de individuella intervjuerna utformades med ett flertal 

frågor under följande rubriker: bakgrund, research, varför, när, vad, var, vem, hur, 

research i fantastik, samt avslutningsvis (se Bilaga 1, ss. 83–84). 

 

Fem av de sex informanterna i denna studie har även medverkat i en gruppintervju 

som ägde rum efter de enskilda intervjuerna, vilket också fungerade som ett tillfälle 

för att diskutera uppsatsens teorier, samt mönster som gått att skönja under de 

individuella intervjuerna. Den sjätte informanten som inte kunde närvara har 

kompletterat med skriftliga svar på de teman som avhandlades under gruppintervjun. 

Intervjuguiden för det som informanterna diskuterade under gruppintervjun var 

uppdelad i fem teman: research och inspiration, följt av informationsbarriärer vid 

research, samt research under skrivprocessen, och sökstrategier samt det avslutande 

temat fantastikresearch (se Bilaga 2, ss. 85–86). 

 

Tanken med denna metod har varit att försöka fånga in så många element som möjligt 

av informationssökning inom kontexten för forskningsfrågorna – vilket i sin tur 

överensstämmer väl med de teoretiska fundamenten i Wilsons (1981) modell för 

informationssökningsbarriärer, samt Sharples (1994) modell för skrivprocessen. I 

detta fall kan intervjuer ses som en effektiv metod för att ge insikter i hur författare 

informationssöker, och det är troligtvis också den lämpligaste metoden för att nå ett 

fåtal av denna användargrupp (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

 

Det som huvudsakligen intresserar mig är hur informanterna går tillväga för att finna 

information i samband med sitt skönlitterära skrivande, samt deras upplevelser av 
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informationssökning – detta för att kunna belysa en användargrupp som ofta riskerar 

att glömmas bort på bibliotek, arkiv och museer. Därför ser jag det som viktigt att 

också fånga upp eventuella barriärer som författare och författaraspiranter upplever i 

sitt informationssökande. En grundförutsättning för ett fungerande biblioteksarbete 

måste vara att kunna bistå och hjälpa besökarna med de frågor och informationsbehov 

som de har. 

 

Förhoppningsvis har den här metoden även satt igång tankeprocesser och skapat 

reflektioner hos informanterna om hur de själva söker information och kring vad som 

kan upplevas som barriärer svåra att ta sig förbi, men som kanske egentligen inte 

utgör hinder. Detta är även någonting som jag hoppas att alla som läser denna 

masteruppsats funderar över – vad upplever vi som informationsbarriärer och behöver 

dessa verkligen vara det? 

4.2. Forskningsetiska frågor 

Författarna kommer att namnges och inte anonymiseras. Detta då samtliga av dem 

själva har gått med på att medverka med sina riktiga namn. Skälet till varför jag har 

valt att göra på detta vis är för att ämnet annars riskerar att förlora något av sin 

relevans. Anonymisering av informanterna hade kunnat leda till ofullständiga och 

rentav bristfälliga svar på de forskningsfrågor som uppsatsen ämnar besvara. Beslutet 

att namnge de författare som fungerat som informanter är även något som Doyle 

(1998) valt att göra i sin artikel, vilket ökar friheten att diskutera författarnas verk mer 

ingående utan att behöva stryka väsentliga delar ur intervjumaterialet för att bibehålla 

informanternas anonymitet. Risken hade annars varit att anonymiseringen fört med 

sig alltför stora luckor i intervjumaterialet, och därmed även påverkat redovisningen 

av studien och dess slutresultat. Utöver detta hade det varit svårt att försöka 

anonymisera de redan utgivna verk som författarna diskuterar i intervjuerna i 

samband med sina tillvägagångssätt för informationssökning. Research brukar av 

författare dessutom inte bedömas som något särskilt känsligt diskussionsämne, vilket 

gjorde risken relativt liten för att informanterna inte skulle känna sig bekväma med att 

dela med sig av sina upplevelser och sökstrategier. Tvärtom är de vana vid att tala om 

sin research i samband med författarsamtal, intervjuer och podcaster. 

 

Eftersom forskningsämnet handlar om just informationssökning bland författare, som 

i sin tur redan uppfattas som offentliga personer i samband med sitt författarskap, så 

finns det en viss poäng i att betrakta den här undersökningen ur ett tvärvetenskapligt 

perspektiv. Inom disciplinerna för litteraturvetenskap och litterärt skapande är det 

brukligt att hänvisa till författare med deras rätta namn, vilket kan ses som relevant 

även för denna sorts studie inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

Ifall någon av informanterna i denna studie hade velat bli anonymiserad var planen att 

använda pseudonymer för både författaren och för titlarna på hens verk när dessa 

nämndes. Däremot har de personer som informanterna omnämnt vid namn under 

intervjuerna, och som inte kan ses som offentliga personer, blivit anonymiserade. Det 

vill säga vid de tillfällen då författaren har berättat om hur hen har använt sig av egna 

informanter, referensgrupper, eller när hen tillfrågat yrkesverksamma eller experter 

inom något specifikt ämne, och i samband med sina intervjusvar då namngett dessa. 
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För att uppnå en transparens i materialet, samt se till så att informanterna själva är 

nöjda med hur jag återgett deras svar, så har de transkriberade intervjuerna lästs 

igenom och godkänts av informanten ifråga. Alla informanter har även fått läsa 

igenom råmanus och gett sitt samtycke till att citat och sammanfattningar av vad de 

sagt återges rätt och med korrekt innebörd i denna masteruppsats. 

 

I Lathund för etikprövning vid HT-fakulteterna (2017) specificerar dess författare Ulf 

Görman hur man bör gå tillväga vid intervjuer i samband med forskning: 

 
När forskaren har direktkontakt med forskningspersonerna är det oftast 

oproblematiskt att ge muntlig och skriftlig information. Vid intervjuer ska 

forskningspersonen få muntlig och skriftlig information i förväg och 

därefter betänketid, innan en intervju påbörjas. I samband med intervjuer 

är det vanligt att ett aktivt beslut att delta i en intervju uppfattas som 

tillräckligt i stället för samtycke, och detta godtas också ofta av 

etikprövningsnämnderna, om inte särskilda omständigheter föreligger som 

gör forskningen särskilt känslig. 

(Görman 2017, ss. 25–26) 

 

I samband med att jag kontaktade informanterna och frågade om de ville delta i denna 

studie, så gavs informanterna muntlig och skriftlig information om syftet med 

intervjuerna och ämnet som skulle behandlas. Efter att de tackat ja till att medverka så 

frågade jag dem om de ville uppträda anonymt i masteruppsatsen eller bli namngivna. 

Innan varje individuell intervju upprättades ett muntligt avtal med samtliga av 

informanterna om att de godkänner att deras namn används i masteruppsatsen. 

4.3. Urval 

Informanterna i denna studie består av fem författare samt en författaraspirant. 

Urvalet av informanter är tänkt att visa på den bredd som finns inom författaryrket, 

där vissa av informanterna är rutinerade författare med ett flertal utgivna böcker, 

medan andra precis har hunnit debutera eller ännu är författaraspiranter som inte fått 

något utgivet. Detta för att fånga upp så många olika perspektiv och upplevelser av 

informationssökning vid skönlitterärt skrivande som möjligt inom ramarna för detta 

uppsatsarbetes omfång och begränsningar. 

 

Samtliga av informanterna skriver i nuläget barn- och ungdomslitteratur, vilket har 

varit ett medvetet val för att avgränsa urvalet i och med masteruppsatsens begränsade 

längd. Alla informanter skriver också fantastik, vilket känns relevant att framhäva då 

en vanlig uppfattning som jag ofta mött i samtal om fantastik – det vill säga fantasy, 

skräck eller science fiction – är att det inte skulle behövas någon form av research 

eller efterforskningar för att skriva inom dessa genrer. 

 

Eftersom samtliga informanter skriver barn- och ungdomslitteratur, samt fantastik, så 

har urvalet även grundat sig i att försöka visa på bredden inom dessa områden. 

Genremässigt går det att finna fantasy, skräck och science fiction representerat i de 

utvalda författarnas verk. Angående barn- och ungdomslitteratur så skriver flera av 

informanterna för ett flertal målgrupper. Således har de intervjuade författarna skrivit 

både bilderböcker, lättlästa böcker, ungdomsromaner och litteratur för unga vuxna, 
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med en viss övervikt på de två sistnämnda. Tanken är inte att dessa intervjuer ska 

fungera som någon form av representation för samtliga författare av barn- och 

ungdomslitteratur, utan snarare att de ska ge inblick i just dessa informanters åsikter, 

erfarenheter och upplevelser av informationssökning i samband med skönlitterärt 

skrivande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

 

Något som Desrochers och Pecoskie (2015) uppmärksammar är hur de som forskar 

kring författares informationssökning ofta på något sätt är involverade i skönlitterärt 

skrivande, antingen då de själva skriver eller till exempel arbetar som översättare – 

vilket väcker frågan om ifall det krävs förkunskaper i ämnet för att kunna urskilja den 

kunskapslucka som i nuläget existerar inom detta forskningsområde i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Min utgångspunkt i denna studie har således varit att närmast 

anta samma roll som forskare eftersträvar i deltagande observationer: ”Genom att 

finnas bland, vara verksam tillsammans med och umgås med aktörerna får forskaren 

särskilda möjligheter att erhålla kunskaper om villkoren för den grupp […] som 

forskningen gäller.” (Nationalencyklopedin 2018). 

 

Informanterna som deltar i studien har jag främst funnit dels genom mitt nätverk via 

Författarskolan på Lunds universitet, då fyra av informanterna gått eller påbörjat 

denna utbildning, och dels genom att fråga författarna när jag träffat dem. De 

författare och författaraspiranter som skriver fantastik i Sverige utgörs av en mindre 

sfär, där många mer eller mindre känner varandra, har haft varandra som lärare på 

skrivarkurser eller haft kontakt genom fantastikevenemang såsom konvent. En annan 

faktor som påverkade mitt urval var uppsatsförfattandets begränsade tidsspann – om 

jag hade fortsatt leta efter informanter som jag över huvud taget inte kände eller 

någonsin hade varit i kontakt med hade materialinsamlingen kanske inte hunnit 

utföras inom tidsramen för uppsatsarbetet. 

 

Då själva studien centrerar sig kring just informationssökning i det skönlitterära 

skrivandet bedömer jag att min förkunskap och insyn i ämnet snarare har fungerat 

som en fördel för att bättre kunna förstå och tolka de resultat som undersökningen 

genererat. Då ämnet dessutom inte är av en särskilt känslig art minskar risken för att 

jag i min resultatredovisning, analys och diskussion skulle ha tenderat att hemfalla åt 

partiska eller tendensiösa tolkningar av forskningsmaterialet. För att ytterligare stävja 

detta utgick jag i intervjuerna från intervjuguider och frångick enbart dessa ifall det i 

informanternas svar uppkom resonemang som kändes relevanta för forskningsämnet 

och därmed kunde utvecklas med hjälp av följdfrågor. 

 

De författare som har intervjuats är: Sofie Berthet, Sara Bergmark Elfgren, Christine 

Lundgren, Charlotte Cederlund, debutanten Linnea Dahlgren, samt författaraspiranten 

Louise Larsson. 

4.4. Analysmetod 

Själva analysen av det intervjumaterial som genererats är komparativ, det vill säga 

jämförande (Alvesson & Sköldberg 2008), samtidigt som den även ämnar lyfta 

informanternas individuella upplevelser av informationssökande. 
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Intervjumaterialet var till viss del redan sorterat under de rubriker som förekom i 

intervjuguiderna, så fokus under resultatredovisningen har legat på att sortera det 

ytterligare i relation till uppsatsens forskningsfrågor, och baserat på dessa sedan 

reducera materialet som redovisas i avsnittet som behandlar resultaten, samt i analys- 

och diskussionsdelen (Rennstam & Wästerfors 2011). 

 

Under resultatredovisningen började jag med att sortera in rubrikerna som jag använt 

mig av i intervjuguiden under de av uppsatsens forskningsfrågor som de besvarade. 

Sedan gick jag igenom en intervju i taget och sorterade in alla informantsvar så att de 

låg under rätt rubriker, samtidigt som jag även tog bort upprepningar och sådant som 

inte var av relevans för forskningsfrågorna. 

 

Sorteringsmallen för det insamlade materialet var indelad med varje forskningsfråga 

som en separat punkt. Dessa följdes sedan av fetstilad text som utgör de underrubriker 

som förekommer i resultatredovisningen. Under den fetstilade texten sorterades sedan 

intervjuguidens rubriker (research, varför, när, vad, var, vem, hur, research i 

fantastik) in beroende på vilka av forskningsfrågorna som de besvarade. Enstaka 

intervjufrågor passade dock bättre in under en forskningsfråga som skiljde sig från 

själva rubriken för frågan. Därför skrevs dessa avvikande frågor ut i sin helhet där de 

passade bättre in. Mallen för sorteringen av resultaten såg således ut på följande sätt: 

 

 Hur informationssöker fantastikförfattare av barn- och ungdomslitteratur i sitt 

skönlitterära skrivande? Vilka sökstrategier använder de sig av? 

Tillvägagångssätt för informationssökning 

Research: Brukar du göra research? 

Varför 

Hur 

Var: Brukar du ha någon strategi eller ordning för var du börjar leta först? 
 

 I vilket eller vilka skeden av skrivprocessen sker informationssökningen? 

Research i skrivprocessen 

När 
 

 Vilka kanaler och källor använder sig författarna av när de söker efter 

information till skrivprojekt? Är de källkritiska i sin research? 

Informationskanaler och källor 

Vad 

Var 

Vem 
 

 Vilka barriärer upplever dessa författare i sin informationssökning? 

Informationsbarriärer 

Research 

Vem: Känns det som att det finns någon form av barriär? 
 

 Hur resonerar författarna vid research kring företeelser som endast existerar i 

genren fantastik? Exempelvis vid världsbygge, regler för magisystem eller 

utformande av övernaturliga väsen. 

Research i fantastik 

Research i fantastik 
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Resultaten av informanternas upplevelser och tillvägagångssätt har analyserats och 

jämförts för att upptäcka eventuella likheter och skillnader i materialet. Dessa rön har 

sedan diskuterats utifrån Sharples (1994) teoretiska modell för skrivprocessen och 

Wilsons (1981) teoretiska modell för informationsbarriärer, samt de följande tre 

sökstrategierna: snabbsökning, bärplockning och pärlodling (Bates 1989; Fransson 

2007). Resultaten jämförs även med tidigare forskning inom ämnet. 

4.5. Genomförande 

Idén till denna masteruppsats kom i november 2016 under en föreläsning på ABM-

masterprogrammet om hur ungdomar på högstadiet informationssöker. Ämnet för 

föreläsningen fick mig att fundera över ifall någon forskat om hur författare söker 

information i sitt skönlitterära skrivande. Väl hemma sökte jag efter uppsatser inom 

ämnet och fann en svensk kandidatuppsats som behandlade detta forskningsområde. 

 

Under hösten 2017 tillfrågades samtliga av informanterna om de ville medverka i min 

masteruppsats. Efter att ha fått svar från mina informanter började jag skissera ett löst 

upplägg för syftet och tanken med uppsatsämnet. Forskningsplanen för denna uppsats 

upprättades i december 2017. Materialinsamlingen påbörjades på onsdagen den 3/1 

2018 då författaraspiranten Louise Larsson intervjuades för pilotstudien inför denna 

masteruppsats i samband med uppsatsens forskningsplan. Intervjun tog 1 timme och 

25 minuter att genomföra. Det tilltänkta tidsformatet för de individuella intervjuerna 

överskreds med en kvart. 

 

Efter att ha diskuterat med min handledare kring vilken teori jag kunde tillämpa på 

mitt uppsatsämne, och min valda metod med en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer, så kom jag fram till att en kombination av teorier som fokuserade på 

skrivprocesser och informationsbarriärer, tillsammans med begrepp för tre stycken 

olika sökstrategier, skulle fungera väl som en teoretisk bas i denna kontext. 

 

Materialinsamlingen genomfördes den 15/2–3/3 2018. Då intervjuades resterande 

informanter i enskilda semi-strukturerade intervjuer. Alla utom en av dessa intervjuer 

gjordes hemma hos mig i Malmö, medan intervjun med Sara Bergmark Elfgren 

skedde på kafé Sturekatten i Stockholm. Även gruppintervjun genomfördes hemma 

hos mig i Malmö lördagen den 3/3 2018. 

 

När materialinsamlingen avslutats transkriberades inspelningarna från intervjuerna. 

Under denna tid djuplästes även tidigare forskning inom ämnet, samt facklitteratur 

som är relevant för uppsatsämnet. Därefter strukturerade jag upp masteruppsatsens 

utformning och redovisade de resultat som framkommit under materialinsamlingen. 

Efter detta påbörjade jag min jämförande analys av resultaten och kom fram till 

svaren på mina forskningsfrågor, samt några övergripande slutsatser vilka följdes av 

en utvärdering av studiens teori och metod, samt förslag på vidare forskning. 
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5. Resultat 

I det föregående kapitlet gick jag igenom den kvalitativa metod som har använts för 

denna studie, det vill säga intervjuer. Även forskningsetiska frågor i samband med 

undersökningen togs upp, följt av urval, analysmetod och genomförande av studien. I 

det här avsnittet av masteruppsatsen redovisas först resultaten från de individuella 

intervjuerna med varje informant, vilket följs av resultaten från gruppintervjun. Varje 

författare eller författaraspirant presenteras kort innan resultatredovisningen av den 

individuella intervjun påbörjas. I gruppintervjun deltog samtliga av informanterna, 

utom Sara Bergmark Elfgren som fick förhinder i sista stund. Hennes svar på de 

diskussionsteman som togs upp under gruppintervjun har kompletterats skriftligt i 

efterhand. 

 

I sammanfattningarna av informanternas transkriberade svar har jag försökt lägga mig 

så nära informantens språk och egna uttryck som möjligt för att undvika att förvanska 

eller färga forskningsresultaten med mitt eget språkbruk. I de citat som förekommer i 

resultatredovisningen har jag även rensat bort upprepningar av ord och utfyllnadsord. 

Då det insamlade materialet, i form av transkriberade intervjuer, skulle ha upptagit 

sammanlagt 139 sidor som bilagor så har det av dessa skäl inte bifogats i denna 

uppsats. Ifall behov av att läsa de transkriberade intervjuerna uppkommer kan dessa 

dock lämnas ut vid kontakt med mig. 

 

Samtliga av informanterna har gett sin tillåtelse till att deras namn får användas i 

denna masteruppsats. Detta då ämnet i sig inte upplevdes som känsligt av någon av 

informanterna. Redovisningen av resultaten från intervjuerna sker i samma ordning 

som informanterna intervjuades: Louise Larsson, Linnea Dahlgren, Sofie Berthet, 

Sara Bergmark Elfgren, Christine Lundgren, samt Charlotte Cederlund, vilket följs av 

resultaten från gruppintervjun, som även delvis fungerar som sammanfattning av de 

enskilda intervjuerna. 

5.1. Louise Larsson 

Louise Larsson är i nuläget ännu en författaraspirant som inte fått något skönlitterärt 

publicerat. Hittills har hon skrivit klart ett bokmanus med titeln Dödgräverskan, samt 

en diktsamling som hon skickade in till förlag när hon var tonåring. Hon har även fått 

några journalistiska texter publicerade. 

 

Louise skriver fantastik främst för unga vuxna, samt i viss mån för ungdomar, och 

oftast inom genren urban fantasy. Hon har gått Författarskolan på Lunds universitet, 

och har även läst ett flertal skrivarkurser inom ämnet litterärt skapande. 
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5.1.1. ”Hur djupt gräver man gravar i Sverige?” 

5.1.1.1. Tillvägagångssätt för informationssökning 

På frågan om ifall Louise gör research svarar hon först både ja och nej, för att sedan 

utveckla: ”Jag tror att alla författare gör research i någon mån. En del är nog absolut 

mycket mer styrda av det och mycket mer metodiska och kanske målmedvetna än vad 

jag är. Men naturligtvis så gör jag det.”1 

 

Ett av de huvudsakliga skälen till att Louise söker information i sitt skrivande handlar 

enligt henne om att få rätt på detaljer: ”Hur djupt gräver man gravar i Sverige? Jag 

behöver skriva specifikt hur många meter. […] Små detaljer som förstärker en känsla 

av realism i berättelser som kanske inte är så realistiska i övrigt.” Annars är Louise 

inte särskilt intresserad av att läsa in sig på specifika ämnen. I Dödgräverskan är 

huvudkaraktären en kyrkogårdsarbetare och Louise övervägde att sommarjobba som 

detta för att få en känsla för yrket, men i slutändan nöjde hon sig med att iaktta de 

som arbetar på kyrkogårdar och leta upp specifika detaljer på nätet via interna 

föreskrifter från Kyrkogårdsförvaltningen. Louise sammanfattar det med orden: ”Men 

nu är jag inte jätteintresserad av det, så då gör det inte så mycket om inte allting är 

hundra procent överensstämmande med verkligheten heller. För det är fortfarande 

fantasi liksom.” 

 

Vissa av Louises skrivprojekt är mindre researchkrävande, såsom ett barnboksmanus 

som hon arbetar med. Där rör det sig mest om att Louise vill få med intertextuella 

referenser från annan skönlitteratur, vilket gör att Louise mestadels behöver läsa 

fragment skrivna av bland annat Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren. I övrigt utgår 

Louise i denna berättelse utifrån sin egen fantasi och den kunskapsbank som hon 

sedan ung ålder har byggt upp om nordisk mytologi och svensk folktro. Med andra 

ord behöver hon inte söka så mycket information då hon redan har en grund att stå på. 

 

När Louise som tonåring skrev på sitt första skrivprojekt, vilket var en diktsamling, så 

utgick hon helt från personliga erfarenheter och använde sig bara av information i 

form av egna intryck och upplevelser. Hon beskriver det på följande sätt: ”Så det var 

ett levande researcharbete med en själv som försökskanin.” I Dödgräverskan som var 

Louises första större projekt efter ett skrivuppehåll utgick hon från en intervju med en 

kyrkogårdschef, som hon gjort i samband med journalistiken. Denna kompletterades 

av snabbsökningar på internet efter olika sorters nordiska väsen. Därefter skrev 

Louise främst och noterade kort vad som behövde kollas upp. Själva researcharbetet 

till bokmanuset gjordes sedan under redigeringen. 

 

I sitt senaste skrivprojekt har Louise både läst litteratur och gjort sökningar på nätet 

kring formuleringar i bibelverser. Facklitteraturen har hon hittat genom att göra 

sökningar i Lunds universitets bibliotekskatalog och sedan låna hem böckerna från 

Universitetsbiblioteket. Facklitteraturen har handlat mycket om religion och den 

kristna bibeln, samt om att skriva fantastik. Bland annat har Louise genom litteraturen 

kunnat bilda sig en uppfattning om hur olika kulturer har behandlat och behandlar 

                                                 
1 Louise Larsson. Intervju om informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. Hemma hos 

intervjuaren i Malmö den 3 januari 2018. 
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kvinnor. Utöver detta har Louise också läst skönlitteratur, som antingen tematiskt 

eller till upplägget påminner om hennes eget skrivprojekt. Vanligtvis är Louise van 

vid att skriva händelsedrivna berättelser, men i detta projekt vill hon experimentera 

mer med själva formen. Därför har hon i skönlitteraturen tittat på just berättarton och 

-teknik. 

 

På frågan om Louise märker någon skillnad i hur hon gör research nu jämfört med 

tidigare svarar hon: 

 
Alltså jag tycker fortfarande att utgångspunkten inom den fantastik jag 

skriver är ganska mycket en idé, och sen kan man fantisera kring det. […] 

Men nu vill jag skapa världen, jag vill göra den mer färdig innan jag börjar 

skriva. För då tror jag att jag får ett bättre slutresultat. 

(Louise Larsson, intervju, 3/1 2018) 

 

Fast hon betonar att det inte är säkert att alla skrivprojekt kommer att följa samma 

process, eftersom själva researchen brukar skilja sig beroende på genre och målgrupp. 

 

Louise brukar ofta snubbla över intressant information i sin research, vilket även sker 

i andra delar av livet, som när hon skulle intervjua kyrkogårdschefen och detta sedan 

sådde fröet till Dödgräverskan. Hon tycker att intressant information kan finnas 

överallt. När hon besöker bibliotek brukar hon även skanna av de bokhyllor som 

innehåller litteratur om ämnen som är relevanta för henne. På detta sätt kan hon hitta 

böcker som hon annars kanske inte hade funnit vid en sökning i bibliotekskatalogen. 

 

I sin research brukar Louise inte ha någon form av strategi, utan det beror helt på 

vilken information som hon är ute efter. Hon förklarar att om det finns någon strategi 

så är det i så fall att lära känna själva miljön för där skrivprojektet ska utspela sig. När 

Louise söker information via sökmotorer som Google försöker hon ha så bra sökord 

som möjligt och använda sig av synonymer. Genom att sedan söka sig vidare från en 

hemsida till en annan bygger hon sig en uppfattning om den eftersökta informationen. 

Hon tror även att mycket av hennes informationsinhämtning är ostrukturerad och sker 

omedvetet. Ifall Louise ser flera säsonger av en TV-serie om en vampyrfamilj så 

tänker hon kanske inte på det som research, fast det enligt henne egentligen är det. 

5.1.1.2. Research i skrivprocessen 

Tidpunkten för när Louise brukar börja söka information är oftast när hon är i 

slutskedet av sin skrivprocess: ”[…] jag skriver först, kollar upp saker i efterhand.” 

Enligt Louise beror detta på att hon annars riskerar att fastna på internet: ”Om jag ska 

få någonting skrivet så behöver jag stänga av internet, och alltså finns det inte så 

mycket möjlighet till informationsinhämtning, om det då inte sker från en bok.” Hon 

tar sitt examensarbete från Författarskolan som exempel: ”I Dödgräverskan så skedde 

nästan all research efteråt, förutom gällande själva platsen i och med att platsen var 

väldigt viktig och inte påhittad.” Den enda typen av fortlöpande research var kring 

vilka namn som förekom under 1880-talet i Sverige, samt möjligen vilka kläder som 

bars då – detta ifall ett av de spöken hon skrev om skulle vara från det årtiondet. 

 

I Louises senaste skrivprojekt har hon dock börjat med att göra research samt inhämta 

inspiration innan själva skrivandet, då hon i detta projekt planerar att skapa en helt ny 

värld med tydliga samhälleliga samt religiösa regler. Därför behöver hon känna till 
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grunderna i sitt världsbygge innan hon börjar skriva. Louise gör ingen research 

samtidigt som hon skriver, eftersom hennes skrivflöde riskerar att brytas ifall hon 

börjar kolla upp saker. I och med detta har Louise valt att samla all information från 

sin inledande research i en anteckningsbok där hon lätt kan kolla upp sitt insamlade 

material. Detta för att kunna fortsätta vara nerkopplad från internet medan hon skriver 

på sitt nya projekt. 

5.1.1.3. Informationskanaler och källor 

Louise brukar använda sig av flera olika typer av källor, såsom hemsidor på internet 

och facklitteratur som hon främst lånar från Universitetsbiblioteket i Lund. Hon läser 

även mycket skönlitteratur för att få inspiration till sitt skrivande. Även om det 

handlar mycket om inspiration så ser Louise det som research då hon också läser för 

att se hur författarna har gjort rent berättartekniskt. Grafiska romaner är rätt nytt för 

Louise, men känslan och tonen i Neil Gaimans The Sandman har inspirerat henne 

mycket i det senaste skrivprojektet. 

 

För att få inspiration ser Louise även mycket på film och TV-serier. Just nu fokuserar 

hon på vampyrserier då hennes senaste skrivprojekt ska innehålla vampyrer. Detta ger 

henne en uppfattning om moderna tolkningar av vampyren. Hon har även läst Anna 

Höglunds doktorsavhandling Vampyrer. 

 

Fotografier använder sig Louise främst av om hon ska skriva något historiskt och vill 

veta vad folk hade på sig under tidsepoken ifråga. Louise använder också foton till 

miljöbeskrivningar om hon inte har möjlighet att besöka platsen. Oftast besöker hon 

dock platserna som hon skriver om då många av hennes berättelser utspelar sig i Lund 

och i Malmö, och hon tar även foton för att ha som referens. Utöver detta har Louise 

även iakttagit kyrkogårdsarbetare medan de arbetar, samt testat på saker som hennes 

karaktärer gör såsom att kratta löv. Då har hon medvetet fokuserat på vad som händer 

med kroppen: ”[…] vad är det jag känner nu, vad händer i händerna, vad händer i 

axlarna, tycker jag att det här är gött eller bara jobbigt?” 

 

När det gäller källkritiskt tänkande så reflekterar Louise aktivt över detta när hon 

informationssöker, men poängterar att det ibland kan bero på vilket ämne som hon 

gör research om. Ifall det är research om övernaturliga väsen eller folktro så handlar 

det inte för Louise om att hitta konkreta fakta, utan det är då snarare en blandning av 

information och inspiration. Ifråga om medicinska tillstånd så är hon noga med 

källorna och vill helst hitta informationen på Vårdguiden. Om hon istället läser något 

på Flashback så handlar det mer om att se hur folk tänker eller uttrycker sig kring det 

aktuella ämnet. På Wikipedia brukar hon även se över källförteckningen och söka sig 

vidare till källorna som anges för att bredda sin research. I sin informationssökning 

jämför Louise olika källor med varandra, speciellt om det gäller fakta som det är 

viktigt att få rätt på – såsom hjärtstopp eller djupet på gravar. 

 

Som tidigare nämnt använder Louise sig ofta av internet i sitt informationssökande, 

och då främst Google och Wikipedia. Annars besöker Louise bibliotek för att hämta 

beställda böcker, och på Universitetsbiblioteket i Lund studerar hon själva platsen 

eftersom en del scener i hennes barnboksmanus utspelar sig där. Hon har även varit 

på Stadsarkivet i Malmö och gjort research i kyrkoböcker för ett skrivprojekt som inte 

blivit av. Rörande museum så har Louise tillbringat två heldagar på British Museum 
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och gjort research om gravseder runtom i världen genom att både fotografera och 

anteckna. Hon fick också en idé till ett skrivprojekt efter att ha sett biskopen Peder 

Winstrups mumie i Lunds domkyrka. 

 

När Louise besöker bibliotek, arkiv eller museum så brukar hon inte vända sig till 

personalen, då hon hittills inte har känt något större behov av att be om hjälp. I 

samband med sitt besök på Stadsarkivet fick Louise dock en kortare genomgång av 

hur man släktforskar, och hon hade garanterat bett om hjälp ifall hon exempelvis 

skulle behöva läsa gamla tidningsartiklar på mikrofilm. 

 

Louise har aldrig intervjuat några experter eller yrkesverksamma personer som hon 

inte känner. Däremot har hon haft samtal med bekanta som exempelvis jobbar som 

läkare, sjuksköterskor eller kyrkogårdsarbetare. 

5.1.1.4. Informationsbarriärer 

I sin research har Louise främst stött på svårigheter i de fall då hon inte hittar det hon 

söker på nätet. Exempelvis hade Louise svårt att finna information när hon i samband 

med sitt bokmanus Dödgräverskan sökte mycket på termen plötsligt hjärtstopp. Det 

fanns mycket att läsa runt omkring själva ämnet, men Louise hittade inget svar på sin 

faktiska frågeställning. På Författarskolan hade hon däremot turen att gå i samma 

klass som en tidigare läkare, som hjälpte Louise att se till så att hennes scen med ett 

plötsligt hjärtstopp skildrades på ett övertygande sätt. 

 

Ibland upplever Louise även att det är svårt att bekräfta information som hon hittat på 

internet eller att informationen skiljer sig åt på olika hemsidor. I de fallen brukar hon 

antingen försöka ta sig runt det genom att skriva om på nytt eller göra en kompromiss 

mellan källorna. Men eftersom Louise skriver fantastik så känner hon ändå att hon har 

en rätt stor frihet och därmed kan frångå fakta ifall berättelsen skulle behöva det. 

 

Om Louise inte lyckas finna den information som hon är ute efter så brukar hon 

markera stället i sitt manus. Ibland kan dessa markeringar få stå kvar länge ifall hon 

inte lyckas finna det hon söker. Vid andra tillfällen berättar hon att: 

 
[…] antingen så kanske jag skriver om det så att det kan fungera på ett 

bättre sätt, utan att jag lyckas få reda på det faktiska svaret. Eller som i det 

här fallet med hjärtstoppet så försöker jag fråga någon som har koll. Oftast 

då i min bekantskapskrets, inte att jag söker upp någon främmande expert. 

Där känns det inte som att jag är än. 

(Louise Larsson, intervju, 3/1 2018) 

 

Med andra ord upplever hon en viss barriär när det kommer till att rådfråga personer 

som hon inte känner sedan tidigare, och hon medger själv att detta delvis har att göra 

med att hon ännu inte fått något publicerat. Louise beskriver det som: ”Att det skulle 

kännas kanske lite pinsamt, och ta emot lite att höra av sig och be om deras tid och 

kompetens när man inte är någon, så att säga.” Hon vill inte uppta folks tid i onödan 

ifall bokmanuset inte lyckas bli utgivet. Samtidigt har Louise hört från andra som 

skriver att även främlingar gärna vill hjälpa till med researchfrågor, och hon resonerar 

själv som så att om någon annan hade frågat henne om något så hade hon gärna hjälpt 

till – vilket ju då även borde gälla andra. Men om Louise skulle behöva ta reda på mer 

om rutiner för handskriftsarkivering på Universitetsbiblioteket till sitt barnboksmanus 
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så kan hon definitivt tänka sig att fråga någon i personalen där, eftersom de troligtvis 

bara skulle tycka att det var kul. 

5.1.1.5. Research i fantastik 

Gällande research kring gestaltningen av övernaturliga inslag i Louises texter så går 

hon tillväga på samma sätt som vid annan informationssökning. Hon utgår ifrån 

Google och söker på främst olika sorters övernaturliga väsen. Än så länge har Louise 

inte gjort några sökningar kring magisystem, men hon tror att det mycket väl skulle 

kunna ske någon gång i framtiden. 

 

När det kommer till världsbygget i Louises senaste skrivprojekt har hon som tidigare 

nämnt läst flera böcker om att skriva fantastik. Författarna ger där exempel på vilka 

beståndsdelar som behövs för att skapa ett övertygande världsbygge – såsom politik, 

statsskick, religion, ifall de som befolkar världen är mänskliga eller har någon annan 

form av fysiologi och hur de behandlar varandra, samt vilka sorts riter och ritualer 

som förekommer. Utifrån dessa punkter har Louise sedan funderat fritt och även tagit 

inspiration från skönlitteratur som skildrar liknande världsbyggen. 

 

Till Dödgräverskan försökte Louise hitta mer information kring någonting hon läst 

tidigare om en plats i Afrika där det har hävdats att ungdomens källa skulle ligga, 

vilket visade sig vara svårt. Slutligen lyckades hon hitta brottstycken om en plats där 

människorna sades leva ovanligt länge. Det lilla som Louise lyckades hitta använde 

hon sedan i sitt bokmanus i en bearbetad form. 

 

Vid utvecklandet av övernaturliga varelser tittar Louise både på TV-serier, filmer och 

litteratur inom fantastikgenren. När det kommer till Louises vampyrer så försöker hon 

förhålla sig normkritiskt till vanliga stereotyper såsom den sexige vampyrmannen. 

Hennes tanke är att utgå ifrån delvis samma premisser som vampyrer har inom redan 

existerande fiktion och sedan skruva till det och göra en egen variant av det. 

 

Då Louise utformade spökena i Dödgräverskan så satte hon upp egna regler för hur 

hennes spöken tedde sig. Hon gjorde bara lite research om olika sorters spöken i 

folktron innan hon själv satte igång att resonera logiskt kring hur spöken skulle vara 

ifall de existerade. Enligt Louise handlade det om att sätta regler på plats: ”Om man 

kan leva efter döden som någon typ av ande – vad har man då för fysisk form? Vart 

kan man röra sig? Hur känns man?” Till ett annat väsen hade Louise lyktgubbar och 

hamnskiftare som utgångspunkt, vilka hon även gjorde research om på Wikipedia. 

Genom att klicka sig vidare via länkarna hittade Louise slutligen fram till en typ av 

skyddsande som kallas vård, vilket passade in på det hon ville skildra. Änglarna i 

samma bokmanus bygger mestadels på allmän kunskap om fallna änglar, och själva 

skapandet av deras personligheter grundade sig i tanken på att de varit änglar en gång 

i tiden vilket i förlängningen färgade deras språk och tänkande. 

 

Något som Louise stött på när hon utgått ifrån välkända väsen och gjort något eget av 

dem är att andra som läst texten har klagat på att varelserna inte beter sig enligt 

konventionerna. Ett exempel på detta var när en läsare tyckte att gårdstomtar inte 

hörde hemma på en kyrkogård eftersom de inte är kristna väsen, vilket uppfattades 

som bristande research. Detta ledde till att Louise gjorde mer research kring folktro 

om gårdstomtar och fann att det i folktron även förekommer kyrkogårdstomtar. 
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5.2. Linnea Dahlgren 

Linnea Dahlgren debuterade som författare i mars med ungdomsromanen Dagen du 

förstörde allt (2018) på imprintet Vox by Opal. Innan dess har hon skrivit sex stycken 

andra bokmanus. 

 

Linneas tilltänkta målgrupp är barn och unga. Hennes första utgivna bok riktar sig till 

unga vuxna. Den genre hon skriver inom är fantastik, vilket dock brukar skifta i 

utsträckning. Ibland blir det mer fantastik i det hon skriver och vid andra tillfällen 

mindre. Linnea har gått skrivarlinjen på Ölands folkhögskola, samt Författarskolan på 

Lunds universitet. 

5.2.1. ”Helst använder jag ju den kunskapen jag redan har.” 

5.2.1.1. Tillvägagångssätt för informationssökning 

När jag frågar Linnea ifall hon gör research svarar hon: ”Jag tycker det är en av mina 

svagheter som författare, för att jag är dålig på att göra research.”2 Det huvudsakliga 

skälet till varför Linnea gör research i sitt skrivande är för att hon vill ha med 

information och detaljer som kan komplettera och bidra till den skrivna texten. Hon 

informationssöker oftast på de ämnen som hon själv inte behärskar. Ofta hittar Linnea 

även information som hon känner att hon behöver spara för att kunna använda senare 

i sitt skrivande. Ett exempel som hon ger på detta är ett pågående skrivprojekt som 

handlar om miljön. 

 

Något som Linnea kan fastna i är att hon tänker att hon borde göra research, men att 

hon i slutändan håller sig till de kunskaper som hon redan besitter. Detta trots att hon 

tycker att: ”[…] bra research verkligen kan bidra till historien.” 

 

Ett skäl till varför Linnea drar sig för att söka information är för att det ibland kan bli 

för mycket information. Eftersom hon inte tycker det är särskilt kul att göra research 

så leder det även till att hon undviker att göra det. Hon berättar hur: ”Många av mina 

berättelser utspelar sig i icke-definierade, ja alltså, jag säger aldrig var platsen … 

vilken plats det är, och då kan jag göra hur jag vill med den platsen.” 

 

Linneas första skrivprojekt handlade om en form av organiserad brottslighet, vilket 

skapade ett behov av att söka information om detta ämne. Som ett första led i detta 

köpte hon den facklitterära boken Svensk maffia, dock orkade hon aldrig läsa ut den. 

Trots detta såg Linnea det ändå som något bra: ”Jag tog ändå det steget och köpte den 

här boken som jag egentligen var helt ointresserad av. För att jag trodde det skulle 

hjälpa mig i mitt skrivprojekt.” Under läsningen jämförde hon sedan vad hon skrivit 

med hur organiserad brottslighet fungerade i verkligheten. 

 

I Linneas senaste skrivprojekt, vilket var hennes debutroman Dagen du förstörde allt, 

gjorde hon extremt lite research. Detta då berättelsen i viss mån är inspirerad av egna 

upplevelser för tio år sedan. Linnea utvecklar: ”Ja, jag kan säga att det handlar om 

                                                 
2 Linnea Dahlgren. Intervju om informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. Hemma hos 

intervjuaren i Malmö den 15 februari 2018. 
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självmord bland unga, så då har det ämnet … Jag har ju snappat upp saker om det 

under de här tio åren, så jag känner att jag har inte behövt göra någon extra research. 

Fast jag tänker att jag borde.” Men samtidigt har hon inte känt något större behov av 

att göra mer research, då hennes koppling till ämnet har lett till att hon har noterat 

detaljer och samlat på sig information under åren som gått. Istället för att söka upp 

informationen så har den kommit till henne. 

 

Enligt Linnea märker hon själv av en skillnad i hur hon tidigare gjort research jämfört 

med nu. Hon anser sig vara en väldigt bra informationssökare, då hon är både effektiv 

och har lärt sig att inte överdriva mängden av research i relation till den information 

som eftersöks. Hon beskriver det som att hon: ”[…] sticker in och sen hämtar jag det 

lilla kornet som jag behöver och sen sticker jag ut igen, tillbaka till skrivandet […]” 

Med andra ord anser Linnea att hon blivit bättre och snabbare på att plocka ut de bitar 

som hon kommer att ha nytta av i sitt skrivande. 

 

När det kommer till sökstrategier så utgår Linnea ifrån Google – under skrivandet 

snabbsöker hon gärna där om hon har det tillhands. Ifall det inte funkar så försöker 

hon vidga sina söktermer och vara lyhörd inför den information som hon stöter på. 

Hon söker sig även vidare via länkar på nätencyklopedier såsom Wikipedia och 

Nationalencyklopedin. Om Linnea trots detta inte finner vad hon söker så brukar hon 

låta frågan vila och vänta på ifall det kanske dyker upp någon form av svar i 

näromgivningen som kan leda henne vidare. 

5.2.1.2. Research i skrivprocessen 

När Linnea börjar söka information under sin skrivprocess beror på när hon upptäcker 

att hon behöver ha information för att kunna fortsätta skriva. Detta kan även skilja sig 

lite beroende på vad hon skriver om: 

 
Ja, i vissa projekt går jag in med inställningen att här kommer jag behöva 

research, och då är jag kanske mer beredd på det. Då kanske jag uppfattar 

det tidigare också. Och i vissa projekt känner jag inte för att göra research, 

och då undviker jag det hellre. 

(Linnea Dahlgren, intervju, 15/2 2018) 

 

Linnea söker information fortlöpande i sitt skrivande, men under vissa skrivprojekt 

kan det hända att hon först samlar in relevant information innan hon börjar skriva, 

och i andra sker det först efter att hon har skrivit – allt beror på vilken form av 

skrivprojekt det är. Exempelvis vet hon redan nu att hon kommer att behöva göra 

research innan hon kan sätta sig ner och skriva på sitt projekt om miljön. Just därför 

har hon redan påbörjat insamlandet av information till detta skrivprojekt. Men Linnea 

har även haft andra skrivprojekt där hon inte vet vilken form av research som kommer 

att behövas när hon har börjat skriva, och då har hon gjort informationssökningen 

efter hand istället. Om hon inte hittar något skjuter hon på att söka informationen tills 

skrivandet är klart. 

5.2.1.3. Informationskanaler och källor 

De informationskanaler som Linnea brukar använda sig av är främst internet och 

Google. När det kommer till källor ser hon dokumentärer och läser skönlitteratur. 

Facklitteratur använder hon sig bara av om det verkligen behövs eller ifall hon råkar 
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ha den där i sitt liv ändå. I samband med sitt skrivprojekt om miljön använder hon sig 

även av foton, kartor såsom Google Maps, samt deras Street View, då det utspelar sig 

i Norrland på en plats där hon aldrig har varit. En annan källa till research är miljöer 

och platser som Linnea besöker, och hon testar ibland också på saker som hennes 

karaktärer ska göra för att få gestaltningen att kännas trovärdig. Konst och musik 

upplever Linnea däremot mer som inspiration, som en sorts informationsinhämtning 

på lite annat håll. 

 

Angående källkritik så ser Linnea sig som en källkritisk person och hon gör sitt bästa 

för att reflektera över källors tillförlitlighet i sin research. Men det kan vara svårare 

om det finns en lättillgänglig källa, såsom Google Translate, och Linnea verkligen vill 

att informationen som hon har hittat ska stämma: ”Då kanske jag är mer benägen att 

inte vara så källkritisk.” Hon försöker använda sig av flera källor, men då hon inte är 

så engagerad i att göra research så sker det oftast bara ifall hon redan är intresserad av 

ämnet ifråga. 

 

Linnea använder sig helst av den kunskap som hon redan har, men skulle gärna vilja 

vara en författare som även besöker bibliotek, arkiv och museum för att inhämta 

information: ”Alltså jag vill vara den författaren. Och jag tänker att om jag hamnar, 

eller känner för ett projekt så kommer jag nog bli den författaren också. Men jag har 

inte varit den författaren än.” 

 

Hon har ännu inte vågat göra några intervjuer med yrkeskunniga eller experter, men 

tror att det skulle vara en direkt och effektiv researchform som hade passat henne väl. 

Om Linnea behöver fråga någon vänder hon sig hellre till någon som hon redan 

känner, och som hon vet eller tror besitter den kunskap som hon eftersöker. 

5.2.1.4. Informationsbarriärer 

Som sagt skulle Linnea gärna vilja rådfråga personer hon inte känner som besitter 

expertkunskaper, men samtidigt vill hon inte riskera att störa dem eller uppta deras tid 

i onödan. Hon vill inte heller göra dem besvikna ifall bokmanuset hon jobbat med 

inte blir till en bok. Innan Linnea fick sitt första bokmanus antaget så tänkte hon att 

ingen expert skulle vilja hjälpa henne eftersom hon inte var en författare. Men hon 

tror att det kommer att släppa med tiden nu när hon har fått en bok utgiven: ”[…] jag 

tänker att när jag väl känner mig bekväm med att säga: ’Hej, jag är författare’ så 

kommer jag också lättare att kunna rådfråga – ja, folk i yrkesroller och experter och 

så.” 

 

Andra svårigheter som Linnea har stött på i samband med sitt informationssökande i 

skrivandet är just det faktum att hon inte tycker att research är särskilt roligt, vilket 

gör att hon drar sig för att göra det. Hon har även märkt att hon undviker berättelser 

som kräver research, vilket hon försöker jobba med. En annan svårighet har varit att 

Linnea känt ett behov av att använda all information som hon finner. Ett exempel på 

detta var när Linnea skulle skildra en scen på ett kafé i Helsingborg. Först utgick hon 

ifrån sitt minne, men sedan kände hon att hon ville åka dit och se så att det hon skrivit 

stämde. Linnea skrev upp en massa detaljer om miljön och infogade sedan dem i det 

hon skrivit. Efteråt insåg hon att hennes research riskerade att ta över berättelsen. Det 

slutade med att hon plockade bort all text som tillkommit i samband med researchen. 
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Om Linnea inte lyckas finna den information som hon är ute efter så brukar hon 

försöka prova andra vägar genom att exempelvis googla eller fråga folk hon känner. 

Ifall hon inte finner något då heller så försöker hon ändra i berättelsen och skriva sig 

runt den information som saknas. Vid ett tillfälle körde Linnea fast i ett skrivprojekt 

där hon ville att alla saker som hon namngav skulle ha en latinsk koppling. Hennes 

enda källa då var Google Translate, vilket störde henne eftersom hon inte hade 

möjlighet att dubbelkolla ifall hon fick rätt översättning. I det fallet kom hon inte 

vidare. 

5.2.1.5. Research i fantastik 

Den viktigaste informationskällan för Linnea när hon utformar övernaturliga inslag är 

att läsa fantastiklitteratur som andra författare skrivit, eftersom det ger en uppfattning 

om hur de har valt att göra – vilka regler och attribut som andra författare har skapat 

och använt sig av, och hur det går att göra något på ett nytt sätt. Hon utvecklar: ”[…] 

annars känns det som att man väldigt lätt skriver det som nu är lite klyschigt nästan, 

för att det på något sätt är det ursprungliga.” Just denna sorts research använder 

Linnea sig av vid världsbygge i sina skrivprojekt, då hon tycker att man kan bli hjälpt 

i sitt eget skrivande av hur andra författare har gjort tidigare. 

 

Linnea gör även research genom att titta på hur det övernaturliga som hon vill skildra 

har framställts inom folktron. För henne faller det sig naturligt då hon länge har varit 

intresserad av folktro. Som liten tyckte Linnea att asatron var väldigt spännande, 

vilket ledde till att hon läste böcker om ämnet. Med andra ord har hon inhämtat 

information redan i sin barndom som hon nu använder sig av i sitt skrivande. Just 

folktro är även något som Linnea ständigt känner att hon behöver läsa mer om för att 

få en bättre överblick. Här fungerar även folktro som något att hämta inspiration från, 

då det enligt henne också bildar en form av fantastikvärld. 

 

I debutromanen förekommer en plats dit huvudkaraktären tar sig för att resa i tiden, 

men i just detta fall har Linnea utgått ifrån den kunskap hon redan har om exempelvis 

tidsparadoxer och skapat sin egen variant. Hon har inte känt ett behov av att fördjupa 

sin kunskap då meningen är att läsaren ska ifrågasätta ifall dessa tidsresor verkligen 

sker på riktigt i boken. Snarare har tanken varit att hålla det på en mer abstrakt nivå. 

Ifall hon hade gjort research så hade det kunnat bli alldeles för konkret och detaljerat. 

 

När Linnea ska utforma övernaturliga varelser så hämtar hon också inspiration från 

sin utbildning i biologi. Hon förklarar: ”Jag har nog ganska mycket med mig därifrån 

som jag inte tänker aktivt på.” Samtidigt som hon läste biologi så kom hon även på 

skrivprojektet som handlar om miljön, vilket fungerade lite som en direktöversättning 

av vad hon lärde sig under utbildningen. Linnea sammanfattar det som att: ”Jag gör 

research, men det är sällan jag tänker att jag gör det för projektet, utan det händer 

liksom i andra delar av livet.” 

5.3. Sofie Berthet 

Sofie Berthet gjorde sin debut som författare med ungdomsromanen Dimensioner 

(2015) på Modernista, som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. För närvarande 

är hon aktuell på Nypon Förlag med den lättlästa barnboken Utan ord (2017), som är 
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första delen i en serie. Utöver det har Sofie medverkat med noveller i fyra antologier. 

Sofie är inte helt säker på antalet bokmanus som hon har slutfört, men gissar på att 

det rör sig om nio stycken sammanlagt. 

 

Sofie skriver mestadels fantastik, då hon har sina rötter i och hämtar berättarglädjen 

från denna genre. De målgrupper som hon riktar sig till är barn och unga, men hon 

skriver även en del noveller för vuxna. Valet av målgrupp beror oftast på vem Sofie 

känner att själva berättelsen passar bäst för. På Skurups folkhögskola har Sofie gått 

skrivarlinjen och utbildat sig till skrivpedagog. Hon har också läst flera skrivarkurser 

på universitetsnivå. 

5.3.1. ”Jag menar, hur kan jag faktakolla en häxa?” 

5.3.1.1. Tillvägagångssätt för informationssökning 

Sofies svar på frågan om hon brukar göra research är ett omedelbart ja.3 Hon förklarar 

varför hon tycker att det är så roligt att göra research: 

 
[…] det skapar en gemenskap på något sätt mellan mig, texten och en 

tredje part som är någon form av faktisk kunskap […] Jag tänker mig att 

det här trepartsförhållandet på något sätt skapar en virvelvind som blir den 

här kreativiteten som snor iväg. Att hade det bara varit jag och min fantasi 

så hade vi inte haft jättekul tillsammans. 

(Sofie Berthet, intervju, 19/2 2018) 

 

Det huvudsakliga skälet till att Sofie söker information i sitt skrivande är för att hitta 

en trovärdighet i det hon berättar, eftersom hon vill ge sina läsare en känsla av att det 

hon skriver om skulle kunna hända på riktigt. Därför vill Sofie hålla sig rätt nära 

sanningen, eller såsom hon uttrycker det: ”Aldrig på sanningen. Aldrig någonsin på 

sanningen, men ganska nära.” Ännu ett skäl till varför Sofie gör research är för att 

finna tillräckligt med information för att få inspiration. Med andra ord handlar Sofies 

research inte så ofta om att få svar på en specifik fråga, utan mer om ett behov av att 

få bränsle för fantasin och kreativiteten. Ett ytterligare skäl är att Sofie med hjälp av 

research vill fånga upp saker som är aktuella i vårt samhälle, samt händelser som hon 

själv eller någon annan har varit med om eller som hon har hört talas om. 

 

De tillfällen när Sofie medvetet väljer att inte söka efter information är då hon redan 

är säker på att informationen som hon har stämmer. Till exempel kan detta vara då 

hon i sitt skrivande använder en miljö som hon själv har besökt och känner till väl. 

Ibland känner Sofie även att research eller att kontrollera detaljer kanske inte har så 

stor betydelse för berättelsen, som när hon en tid efter en researchresa till Paris där 

hon tagit många foton och antecknat febrilt, trots detta valde att utgå ifrån minnena av 

sina upplevelser istället för att gå till sitt insamlade material. Enligt Sofie kan det 

ligga en fara i att göra alldeles för omfattande research då det lätt kan bli för mycket 

och man riskerar att fastna i ett behov av att redovisa all hittad information. Däremot 

påpekar Sofie att: 

 

                                                 
3 Sofie Berthet. Intervju om informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. Hemma hos intervjuaren 

i Malmö den 19 februari 2018. 
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[…] där har vi ju en frihet i fantastiken, att vi inte behöver redovisa på det 

sättet. Att vi ska bara presentera något som är så pass trovärdigt att läsaren 

köper det. […] Men att skriva realistiskt kan ju innebära att man behöver 

grotta ner sig mer i de här aspekterna. 

(Sofie Berthet, intervju, 19/2 2018) 

 

Sofie pekar även på en annan risk när man gör research mitt i skrivandet: ”[…] att 

ibland är det alldeles för kul att söka information, och då blir det ingenting skrivet 

alls.” 

 

I sitt första skrivprojekt fokuserade Sofie på klimatförändringar, då det viktiga i detta 

projekt var att skapa en realistisk bild av hur jorden nästan skulle kunna gå under. 

Idén till projektet kom från en observation om hur vårblommorna blommade tidigare 

och tidigare för varje år. Men för att göra scenariot i bokmanuset trovärdigt behövde 

Sofie kombinera klimatförändringarna med något ytterligare, vilket ledde till att hon 

infogade en yttre påverkan i form av solutbrott. Sofie gjorde research genom att läsa 

artiklar och se på film och dokumentärer. Utöver det gick hon på föreläsningar om 

solaktivitet och pratade med en solforskare, men vågade då ännu inte nämna att hon 

gjorde research till sitt bokmanus. Sofie beskriver det som att: ”Det var en öppen 

föreläsning […] där byalaget eller någon hade tagit dit en solforskare, förmodligen 

för att [hen] kände någon. Och jag hade jättespecifika frågor, och [hen] undrade 

verkligen vad det var för någonting.” 

 

I Sofies senaste skrivprojekt, som är en faktabok om agility, söker hon information 

genom att läsa annan facklitteratur om ämnet. Trots att denna bok riktar sig till barn 

så läser Sofie facklitteratur för vuxna då det ännu inte finns några facklitterära böcker 

för barn. Utöver detta intervjuar hon utövare av sporten, samt samlar in information 

från organisationer för agility. 

 

Generellt tror Sofie att en skillnad i hur hon gör research nu jämfört med tidigare är 

att hon vill gå djupare in i själva researchen innan hon börjar skriva, eftersom hon vill 

veta mer på förhand. Detta beror till stor del på att Sofie vill förändra sin skrivprocess 

och gå från ett mer intuitivt skrivande till att ha en tydligare riktning, och då borde 

mer research innan skrivandet underlätta själva skrivprocessen. Samtidigt tycker 

Sofie att det är svårt att separera research ifrån skrivandet då kreativitet för henne 

handlar mycket om att komma på nytt i takt med att skrivprojektet fortskrider. 

 

Sofie stöter ofta på intressant information som för henne vidare i skrivandet. Denna 

information kan dyka upp när hon gör research, men även vid andra tillfällen då hon 

inte medvetet är ute efter att försöka finna information till sina skrivprojekt. Sofie 

förklarar det som att hon blir mer uppmärksam på de områden som hon skriver om, 

vilket i sin tur leder till en viss form av konstant sökande. Som ett exempel på detta så 

fann Sofie under gårdagen en artikel i tidningen som handlade om hur det hos växter 

går att uppmäta en reaktion när man rör vid dem. Då denna information faller inom 

ett av de områden som Sofie planerar att skriva om så sparade hon artikeln som en 

framtida källa. 

 

Sofie brukar inte ha någon form av strategi för sitt informationssökande. Eftersom 

Sofie är känslostyrd i sitt skrivande så upplever hon att hon är lika känslostyrd när det 

kommer till att göra research. Dock brukar Sofie utgå ifrån internet och sökmotorer 
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såsom Google i sin informationssökning, eftersom det ändå finns till hands när hon 

sitter och skriver på sin dator. Ofta leder detta initiala sökande vidare till exempelvis 

en plats som Sofie besöker eller till litteratur som hon vill läsa. 

5.3.1.2. Research i skrivprocessen 

Sofie brukar börja med att söka information långt innan hon sätter igång med själva 

skrivandet. För henne fungerar research på följande sätt: ”[…] researchen förvandlar 

en idé till en användbar substans helt enkelt.” Sofie ser sin research som ett konstant 

informationssamlande, bland annat bär hon jämt med sig ett anteckningsblock där hon 

kan skriva ner information samt detaljer som hon upptäcker. Som exempel tar Sofie 

en anteckning ur sitt block som handlar om tåg där fönstren ersatts av skärmar som 

visar illusioner då resenärerna inte får se vad som finns utanför. Denna anteckning 

kom troligtvis till då hon befann sig i närheten av tåg. Dessa anteckningar låter Sofie 

sedan vila tills hon sätter igång med skrivprojektet ifråga. Under själva skrivandet gör 

Sofie även research om hon känner att hon inte kommer vidare utan informationen 

som hon behöver. Utöver att söka information innan och fortlöpande under skrivandet 

så brukar Sofie också kolla upp fakta i efterhand för att se till så att allt stämmer och 

så att hon inte har missat något i sin research. 

 

Detta skiljer sig också beroende på vad Sofie skriver om. När hon skriver science 

fiction så tenderar researchen att bli tyngre, då science fiction som genre mer handlar 

om vad som faktiskt är möjligt och skulle kunna hända. Till skillnad från i fantasy så 

behövs det i science fiction en möjlig vetenskaplig förklaring. Sofie brukar även 

behöva göra mer research ifall det skrivna utspelar sig på specifika platser, då hon 

gärna vill få en känsla för platsen genom att vistas där. Enligt Sofie brukar research 

och inspiration befinna sig väldigt nära varandra. Sedan finns det förstås även saker 

som är mer fyrkantiga i researchen, såsom en lättläst bok som Sofie jobbar med just 

nu, och som handlar om en kvinna som adopterar en gatuhund från Italien. I det fallet 

har Sofie fått läsa mycket om hur sådana adoptioner går till och tittat på hur det har 

sett ut när andra har adopterat hundar. Hon har även undersökt polemiken bland de 

som är för och de som är emot denna typ av hundadoption. I denna sorts skrivande 

har Sofie inte några större möjligheter att hitta på, eftersom både ämnet och 

researchen är så pass faktabaserade. 

5.3.1.3. Informationskanaler och källor 

De källor som Sofie brukar använda sig av är allt ifrån intervjuer med sakkunniga till 

att läsa blogginlägg av personer som har upplevt olika saker. Ibland handlar det om 

mer vetenskapliga källor, såsom forskningsartiklar eller facklitteratur. Sofie läser 

även skönlitteratur för att få inspiration och se till så att hennes bokmanus passar den 

tilltänkta ålderskategorin. 

 

I sin research använder sig Sofie också mycket av musik, samt videoklipp från till 

exempel Youtube och dokumentärer. Film fungerar mer som en inspirationskälla när 

Sofie skriver science fiction. Hon tar gärna foton, men återkommer oftast inte till dem 

då hon redan vid fotograferingstillfället har skapat en inre bild av motivet. Kartor 

använder Sofie ifall hon ska skildra befintliga platser. Ofta brukar hon dock hitta på 

platser och gator där karaktärerna rör sig och bor. 
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Någonting annat som Sofie brukar göra är att rita upp saker som har en stor betydelse 

i hennes skrivprojekt. Till ett bokmanus som utspelar sig i Paris katakomber tecknade 

Sofie dörren ner till tunnlarna flera gånger för att få rätt på hur hon ville beskriva den 

med ord. Hon brukar även använda sig av sin omgivning och skriva om platser som 

hon besökt, och där spelar ofta maten en viktig roll för att hon ska kunna tränga in i 

dessa platser. Sofie testar gärna själv saker som hennes karaktärer ska göra i den mån 

det är möjligt, exempelvis så gick hon runt nere i Paris katakomber eftersom hennes 

karaktärer skulle göra det. 

 

Angående källkritik så reflekterar Sofie mycket över ifall källorna som hon hittar är 

tillförlitliga. Detta gäller både facklitteratur och de källor som Sofie hittar på nätet. 

Andra saker kan vara svåra att faktagranska enligt Sofie, såsom en intervju med en 

informant som själv kallade sig häxa: ”Jag menar, hur kan jag faktakolla en häxa? Det 

kan jag inte. Och det är det som är så häftigt att jag inte kan det, utan … Och då är 

liksom researchen en väg in i inspirationen – i det här.” För att styrka sin research så 

brukar Sofie använda sig av flera källor, speciellt ifall det gäller information där hon 

inte är helt säker på trovärdigheten. Sofie beskriver att hon kan tycka att det är svårt 

att veta hur pass nära sanningen hon behöver ligga, eftersom allt i grund och botten 

handlar om vilket avtal hon som författare har med läsaren. Samtidigt känner hon att 

hon som skönlitterär författare måste få lov att hitta på. 

 

Som tidigare nämnt brukar Sofie utgå ifrån internet i sin research, men hon besöker 

även museer och bibliotek för att ta med sig kassar hem med böcker som hon vill 

läsa. På biblioteket tar Sofie ofta hjälp av bibliotekspersonalen när hon vill få tag på 

specifik litteratur. Hon har ännu inte rådfrågat museipersonal, men skulle definitivt 

kunna tänka sig att göra det vid behov. 

 

Sofie kontaktar ofta experter och yrkesverksamma för intervjuer, men diskuterar även 

med författarkollegor ifall hennes skrivprojekt riktar sig till samma målgrupp som 

den som kollegorna skriver för. 

5.3.1.4. Informationsbarriärer 

Numera tycker Sofie att det är jättekul att intervjua experter och yrkeskunniga, men 

när hon började skriva och upplevde ett behov av att kontakta dessa för intervjuer 

kände hon av en barriär som författaraspirant. Sofie beskriver det som att: ”[…] då 

var jag jätteblyg och rädd och tänkte att – nej, men gud vad pinsamt. Det är säkert 

ingen som vill prata med mig, och varför skulle de vilja göra det? Och här kommer 

lilla jag och vet ingenting och känner mig jättedum.” Till en början kände Sofie ofta 

så, tills hon insåg att de flesta personer med specialkompetenser bara tyckte det var 

kul att få dela med sig av sin kunskap till andra. Sofie berättar om hur det visade sig 

att: ”[…] folk älskar att bli intervjuade och få berätta om det de är bra på. Så att det 

var en viktig, vad ska man säga? Det var en liten uppenbarelse för mig faktiskt. Och 

väldigt trevligt.” De barriärer som Sofie upplevde släppte i samband med att hon 

debuterade som författare och även har blivit äldre och insett hur mycket kunskap det 

finns att hämta genom intervjuer. 

 

Egentligen tycker Sofie att det första som alla borde göra är att söka upp experter och 

intervjua dem, eftersom de besitter så oerhört mycket information. Hon sammanfattar 
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det som att: ”[…] det blir bättre om man gör det tillsammans.” Sofie har aldrig velat 

tro på att författandet skulle vara ett ensamt yrke, utan resonerar som så att: 

 
[…] författaren är den som det måste vara ett stort antal människor runt 

omkring för att det ska kunna bli intressant litteratur. För att annars, att 

sitta alldeles själv och hitta på – då har du inte researchen, du har inte 

testläsare, du har inte folk att diskutera med, du har inte någon att bolla 

idéer med. 

(Sofie Berthet, intervju, 19/2 2018) 

 

Enligt Sofie krävs det ett nätverk av dessa personer för att det ska bli bra litteratur. En 

annan tröskel som Sofie känner av innan intervjuer är att hon vill få en möjlighet att 

förbereda sig och skaffa en förförståelse för ämnet, så att hon kan ställa rätt frågor – 

om hon skulle dyka upp utan att ha förberett sig så finns det en överhängande risk att 

missa viktig information. 

 

Andra svårigheter som Sofie stöter på i sin research är att inte veta vart hon ska vända 

sig eller vem hon borde tala med. Ibland är hon inte heller helt säker på exakt vilken 

sorts information som behövs. Det kan även vara svårt att komma åt vissa platser då 

de kan vara stängda för allmänheten. Om Sofie vill veta mer om ett ämne så upplever 

hon ibland att det kan vara en kamp att få tag på den information som hon är ute efter. 

Till en framtida science fiction-berättelse vill hon ta reda på hur Disney arbetar med 

sin personal i nöjesparkerna, men detta har visat sig vara svårt att få inblick i. 

 

Ifall Sofie inte lyckas finna information som hon är ute efter fortsätter hon till en viss 

gräns, och om hon då fortfarande inte hittat något så tar hon sig friheten att istället 

hitta på. Ett exempel på detta var när Sofie skulle göra research nere i Paris 

katakomber. Hon fick mycket information från guiderna, men ville utöver det gärna 

hitta en illegal nedgång till katakomberna och gå ner den vägen, precis såsom hennes 

karaktärer skulle göra. Hon lyckades finna en person som hade kunnat visa henne, 

men denna var på semester. Istället fick hon prata med en vän till personen som 

kunde beskriva hur en av de illegala nedgångarna till katakomberna gick genom en 

källare och nerför en trappa. Med denna information kunde Sofie sedan fantisera ihop 

hur karaktärerna tog sig ner och hamnade i den del av katakomberna där Sofie själv 

varit. 

 

Sofie brukar inte köra fast i sin informationssökning, eftersom hon alltid försöker 

finna en annan väg. Exempelvis gjorde hon massvis med research till ett skrivprojekt 

med nordiska gudar och folktro, men kände att hon trots det inte fick grepp om delar i 

vissa riter. Detta ledde till att Sofie intervjuade en informant som kallade sig för häxa 

och på detta sätt kunde inhämta ytterligare information. Trots detta fick hon ändå göra 

om sin idé och gå en lite annan väg i bokmanuset. Fast detta såg Sofie snarare som en 

fördel då hon ser svårigheter med att hitta information som en ny utmaning i sin 

research. Bristen på information leder till att hon hittar nya saker som kanske passar 

bättre för syftet med själva texten. Det är denna form av svårigheter som gör henne 

kreativ som författare – för Sofie är det en fördel att inte lyckas hitta allt. 

5.3.1.5. Research i fantastik 

När Sofie ska skildra övernaturliga inslag i sitt skrivande gör hon research genom att 

titta på litteratur, film och andra former av berättelser, vilket kan vara spökhistorier 
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som Sofie hörde som liten. Dessa driver henne vidare till ett mer medvetet sökande 

där hon exempelvis undersöker ifall de övernaturliga inslagen förekommer i folktron 

eller hur olika teman hanteras. Det som Sofie tycker om med fantastik är att det finns 

ett så stort utrymme för att använda sin fantasi och hitta på själv. Men hon medger 

också att mycket som hon kommit på har färgats av andras idéer, vilket bildar en 

spännande intertextualitet. Hon beskriver det på följande sätt: ”Jag menar, i det här 

med det övernaturliga så tänker vi oss att vi hittar på, vi fantiserar […] Men väldigt 

mycket finns i en eller annan form tidigare, och tillåter oss att göra det här också.” 

Research till fantastik handlar för Sofie mycket om att ta del av annan fantastikfiktion 

för att se hur andra har gjort och sedan bygga sin egen version av det. 

 

Vid världsbygge brukar Sofie gå till populärkulturen och fantastiken för att se vad 

som finns och hur det har gjorts, men hon kan även utgå från exempelvis orättvisor i 

samhället. För Sofie står trots allt researchen tillbaka lite för hennes egen fantasi om 

hon ska konstruera fantasyvärldar. I science fiction däremot brukar det behövas mer 

research och vetenskapliga grunder vid världsskapande. 

 

När Sofie utvecklar övernaturliga varelser så kollar hon ofta upp information om dem 

i efterhand för att se ifall det kanske finns någon form av liknande väsen i folktron. 

Ofta blir hennes varelser dock någon form av hopkok. Hon jobbar även mycket med 

att skissa upp och måla, samt skulptera sina varelser i FIMO-lera för att utforska hur 

de kan gestaltas. På detta sätt kan hon inhämta information och bilda sig en tydligare 

uppfattning om de väsen som hon hittar på. I ett av sina bokmanus har Sofie med en 

varelse som kallas för pälsvinge: ”[…] en pälsvinge är ungefär som en, vad ska man 

säga, 15 centimeter hög katt, lite kattungeaktig, fast har då väldigt mjuka rubinröda 

vingar som den flyger med. Mycket, mycket tilltalande, och mycket trevlig liten 

varelse dessutom.” Detta väsen hade Sofie haft en inre bild av, men det var först när 

hon började rita och skulptera pälsvingen som den blev verkligare för henne och fick 

tre dimensioner. 

 

Mycket i Sofies skapande av övernaturliga väsen går att härleda till vilka varelser 

som finns i folktron eller sådant som hon har läst eller hört berättas. Sofies berättelser 

med spöken går tillbaka till en fascination för spökhistorier under uppväxten. Alla 

dessa historier formar en kunskapsbank som Sofie byggt upp under hela sitt liv. Hon 

sammanfattar det med följande ord: ”Så att i förlängningen kan man väl säga – okej, 

jag gjorde research alla de här kvällarna vi satt och berättade spökhistorier. Men det 

var inte så jag såg det då.” 

5.4. Sara Bergmark Elfgren 

Sara Bergmark Elfgren har skrivit ett flertal böcker, och debuterade med romanen 

Cirkeln (2011), som hon skrev tillsammans med Mats Strandberg och som gavs ut på 

Rabén & Sjögren. De har också författat uppföljarna Eld (2012) och Nyckeln (2013) 

tillsammans. Dessa tre delar utgör Engelsfors-trilogin. Även seriealbumet Berättelser 

från Engelsfors (2013) utspelar sig i samma värld och skapades av Sara och Mats i 

samarbete med serietecknarna Lina Neidestam, Kim W. Andersson och Karl 

Johnsson. Därefter har Sara skrivit bilderböckerna Just nu har vi varandra (2015) och 

Nu leker vi! (2016) med illustrationer av Maria Fröhlich, samt serieromanen Vei – 
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Bok I (2017) i samarbete med serietecknaren Karl Johnsson på Kartago Förlag. Just 

nu är Sara aktuell med romanen Norra Latin (2017), som är den första fristående 

boken i en kvartett om Stockholm. Utöver detta har hon skrivit manus till kortfilmer 

och till filmadaptionen av Cirkeln (2015) tillsammans med regissören Levan Akin, 

samt varit showrunner, skapare och avsnittsförfattare till thriller-poddserien De dödas 

röster (2016) på Sveriges Radio. Hon har även medverkat med noveller i både 

magasin och antologier. 

 

Genren som Sara skriver inom är främst fantasy, med inslag av skräck. I romanform 

har det varit urban fantasy eller diskbänksfantasy, vilket Sara och Mats Strandberg 

brukar benämna Engelsfors-trilogin som. Sara skriver också high fantasy eller episk 

fantasy i form av serieromanen Vei och dess kommande uppföljare. Utöver det 

skriver hon även mycket realism, då främst i andra medier. För tillfället jobbar Sara 

med en TV-serie, som enligt henne är: ”[…] helt mugglaranpassad.” Den målgrupp 

som Sara riktar sig till med bilderböckerna är små barn från 0–6 år. I sitt övriga 

skrivande riktar hon sig till en målgrupp som kan benämnas antingen som crossover 

eller unga vuxna – det vill säga från ungdomar och uppåt. 

 

Sara har inte gått någon författarutbildning, men har tagit en magister i filmvetenskap. 

Saras erfarenheter av akademiskt uppsatsskrivande har hjälpt henne mycket i det 

skönlitterära skrivandet. Hon har också jobbat som redaktör och dramaturg. 

5.4.1. ”Man kan ju upptäcka väldigt märkliga saker när man gör research. 

Jamen, nästan få en lite så här det-här-är-nästan-magiskt-känsla.” 

5.4.1.1. Tillvägagångssätt för informationssökning 

Saras svar på min fråga om ifall hon brukar göra research kommer genast: ”Ja. Jag 

gör mycket research.”4 Det huvudsakliga skälet till att Sara söker information i sitt 

skrivande är när hon inte känner till hur saker funkar. Hon påpekar att detta ofta är en 

fälla som flera författare går i, då de tror sig veta hur exempelvis en polisutredning 

går till i verkligheten efter att ha läst skönlitteratur eller sett filmer och TV-serier. 

Men hon kan förstå att vissa författare kan känna stress eller ha en rädsla för att göra 

research ifall den hittade informationen leder till att ens idé faller. Sara upplevde själv 

att det kändes läskigt att göra research när hon och Mats Strandberg skrev de första 

två böckerna i Engelsfors-trilogin. Dock kom hon över detta under författandet av den 

avslutande delen då hon var tvungen att göra omfattande research kring hur ett 

rättegångsfall går till. Det Sara upptäckte då var hur många bra och nya idéer som 

hennes research ledde till. Hon beskriver det på följande sätt: ”[…] det öppnade upp 

nya världar. Det jordar berättelsen, det förankrar berättelsen.” Som författare får Sara 

ett ökat självförtroende av att göra research och få bekräftelse på att det hon skrivit 

överensstämmer med hur det är i verkliga livet. Det bidrar till att texten känns mer 

verklig och att Sara kan gå vidare och fokusera på den känslomässiga gestaltningen. 

 

                                                 
4 Sara Bergmark Elfgren. Intervju om informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. På kafé 

Sturekatten i Stockholm den 21 februari 2018. 
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Att göra research innebär att Sara slipper känslan av att stå på ett gungfly, samt att 

hon hittar detaljer som förstärker trovärdigheten och saker hon själv inte skulle ha 

tänkt på. Ett exempel är då Sara och Mats gjorde research om hur man utför hjärt- och 

lungräddning, då räckte det inte att läsa anvisningar på nätet utan Sara ville prata med 

personer som utfört det. I det här fallet intervjuade hon både en ambulanssköterska 

och kardiolog. Sara tyckte även att det var viktigt att beskriva processen rätt, eftersom 

hon kände att hon hade ett ansvar att skildra allt så korrekt som möjligt. 

 

Det finns inga tillfällen där Sara väljer att inte söka efter information, då hon tycker 

att slutresultatet blir sämre och att det även kan kännas lite arrogant att strunta i 

research. Hon förklarar: 

 
För jag tror att de flesta, om man inte har ett enormt ego – och det finns 

det ju de som har, så tror jag […] att man faktiskt känner den här 

gungflykänslan när man inte vet riktigt vad man håller på med. Det är 

bättre att utsätta sig för risken att [upptäcka att] man har tänkt fel, men det 

är okej. Det kommer ofta komma en bättre idé av det. 

(Sara Bergmark Elfgren, intervju, 21/2 2018) 

 

När Sara läser en roman så vill hon helst känna att författaren faktiskt har tagit reda 

på hur saker funkar, så att hon som läsare kan få uppleva saker som hon inte upplevt 

tidigare – istället för att känna att det är någon som bara har hittat på allt. 

 

När Sara var yngre och skrev en novellsamling så minns hon det som att hon utgick 

ifrån sin egen erfarenhet och inte gjorde särskilt mycket research. Vidare berättar hon 

att något som har hjälpt henne mycket i den skönlitterära skrivprocessen har varit det 

faktum att hon skrivit kandidat- och magisteruppsatser, eftersom något i strukturen 

påminner om kreativt skrivande. 

 

I sitt senaste skrivprojekt Norra Latin intervjuade Sara experter och yrkesverksamma, 

såsom skådespelare och poliser. Sara gör gärna research genom intervjuer: ”För att 

det blir ofta mest levande, och de börjar berätta grejer som jag inte visste att jag 

skulle fråga om.” Till den historiska delen i Norra Latin så har Sara använt sig av 

både fack- och skönlitteratur, samt ett par jubileumsböcker över Norra Latins tidigare 

elever där det även går att läsa lite om skolans historia. Detta hjälpte Sara att bilda sig 

en uppfattning om hur Norra Latin har fungerat som skola. Hon tog även kontakt med 

föreningen Norra Latinare för att få ytterligare inblick, och gjorde intervjuer med två 

som varit elever på skolan under 40- och 50-talet. Även andra som gått på skolan 

hörde av sig och gav Sara vidare information. Utöver det har Sara besökt Norra Latin 

flera gånger och gjort research i tidningsarkivet på Kungliga biblioteket, eftersom 

hennes ena huvudperson Tamar behövde åka dit och ta reda på uppgifter om en 

skolpjäs som sattes upp på 40-talet. Väldigt mycket i intrigen för Norra Latin hängde 

på vad Tamar (och Sara) skulle kunna hitta i arkivet. När Sara väl besökte Kungliga 

biblioteket blev hon förvånad över hur mycket det stod i den tidens tidningar om 

gymnasieföreningen på Norra Latin och deras skolföreställningar. Exempelvis fann 

Sara ett detaljerat genrepsreportage, tillsammans med presentationer och foton på de 

som medverkade. Hon förklarar hur den här researchen gav hennes skildring i boken 

trovärdighet: ”Hade jag hittat på det hade jag känt mig som en dålig författare, för det 

hade varit lite för lägligt.” 
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Den skillnad som Sara märker av i hur hon gör research nu jämfört med tidigare är att 

hon är mindre rädd för att söka information. Hon tycker också att det är roligare och 

känner sig mindre ängslig för att missa något i sin research, eftersom det brukar ge 

med sig tids nog. Hon har insett att man inte behöver göra all research direkt, utan att 

det går att fortsätta söka information under skrivandet. Alla svar behövs inte i början. 

 

Sara snubblar ofta över intressant information som för henne vidare, och är öppen för 

att hennes research kan leda henne in på nya spår. Under arbetet med sin senaste 

roman Norra Latin så fick hon under en intervju med tidigare studenter reda på att 

Norra Latin hade huserat en barnmumie när byggnaden ännu var en skola, och då hon 

var där på besök för att göra research om miljön så upptäckte hon en väggmålning av 

Prins Eugen som hon tyckte var mycket vacker och hade något speciellt över sig. 

Båda dessa detaljer letade sig in i hennes roman. För Sara är sökandet efter detaljer 

och information en ständig process. 

 

På frågan om ifall Sara brukar ha någon strategi för var hon börjar leta först svarar 

hon: ”Nej. Det är lite kaos.” Sara påpekar att man ibland kanske inte inser hur 

begränsad ens uppfattning om ett visst ämne kan vara och därmed inte heller förstår 

hur mycket research faktiskt kan ge en. När hon skrev Norra Latin så började hon 

med att besöka Norra Latin. Om hennes skrivprojekt utspelar sig på en specifik plats 

så är just ett besök där bland det första hon brukar göra, i den mån det är möjligt. 

Oftast varierar dock hennes tillvägagångssätt och vilken ordning hon gör research i 

beroende på vad hon skriver om. 

5.4.1.2. Research i skrivprocessen 

I sin skrivprocess brukar Sara söka efter information både innan och under tiden som 

hon skriver. Det är det som har visat sig fungera bäst för henne. Hon fortsätter: ”[…] 

jag vill gärna ha lite känning vad det är jag håller på och gräver i när jag ska börja 

göra det.” Hon brukar försöka fundera ut vilka personer hon skulle kunna intervjua, 

och besöker ofta de platser som berättelsen utspelar sig på. När hon sedan börjar 

skriva så brukar hon få en tydligare bild av vilka frågor som hon behöver ställa under 

sina intervjuer. Därefter gör Sara research parallellt med skrivandet, och återvänder 

även till källor i efterhand. Inför sin senaste roman lånade hon massvis med litteratur 

om Norra Latin som hon läste, men hon återvände också till böckerna under sitt 

skrivande, vilket ledde till att hon såg nya saker som passade in i hennes berättelse. 

 

Detta skiljer sig även beroende på vad Sara skriver. Till bilderböckerna som hon 

skapade med Maria Fröhlich gjorde Sara knappt någon research. Den lilla research 

hon gjorde till Just nu har vi varandra handlade mer om att ta reda på vilka djur som 

lever längst. Till uppföljaren Nu leker vi! gjorde hon ingen research alls. Ifråga om 

bilderböckerna handlade Saras och Maria Fröhlichs researchprocess snarare om att de 

diskuterade vilken typ av familj berättelsen skulle handla om och hur deras hus skulle 

se ut. Research i form av samarbete och diskussion begagnade hon sig även av när 

hon skapade serieromanen Vei med Karl Johnsson. Eftersom den var episk fantasy 

baserad på asagudarna så läste Sara på om nordiska gudar och mytologi, medan Karl 

Johnsson tittade på arkitektur och liknande. 
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Sammanfattningsvis så gör Sara både research i förhand och fortlöpande medan hon 

skriver, men hon gör även research i efterhand i samband med redigeringen. Hon 

beskriver det på följande vis: 

 
Jag börjar med researchen och karaktärerna och storyn, och sen så vävs 

allting in i varandra. Och ibland kan det ju vara så här att man kommer på 

en scen, och sen skriver man att det där måste jag kolla upp sen. Så sparar 

man det på en lista och sen bockar man av det. 

(Sara Bergmark Elfgren, intervju, 21/2 2018) 

5.4.1.3. Informationskanaler och källor 

De källor som Sara brukar använda sig av är bland annat facklitteratur, vetenskapliga 

artiklar och intervjupodcaster. Hon brukar också se filmer och videoklipp, samt titta 

på foton. Kartor förekommer även i hennes research, och då använder hon exempelvis 

Google Maps Street View. Något annat som Sara använder är konst, såsom Prins 

Eugens målningar i Norra Latin, och så besöker hon platser för att göra research till 

miljöskildringar. Hon försöker även testa på saker som hennes karaktärer ska göra i 

den mån det är möjligt. Den källa som Sara tycker mest om att använda sig av är dock 

informanter i form av exempelvis experter eller yrkesverksamma: ”[…] det är min 

favoritresearch – att intervjua folk.” 

 

Just skönlitteratur tycker Sara att man kan använda som källa så länge man gör det i 

kombination med andra typer av källor. Under sitt arbete med Norra Latin läste Sara 

bland annat delar av Vilgot Sjömans roman Lektorn. Denna bok utspelade sig under 

samma tidsspann som tillbakablickarna i Norra Latin skulle ligga i, och Sara läste 

även boken eftersom det gick att finna mycket vardagsdetaljer från den tiden i texten. 

Hon förklarar att: ”[…] det var ju också för att få en känsla för hur de pratade, för att 

han också berömdes för att han hade ett sådant naturalistiskt språkbruk […]” 

 

Gällande musik funderar Sara på var gränsen för research egentligen går – om man 

behöver hitta en låttext, är det då research? När det kommer till att använda musik 

som informationskälla så handlar det enligt Sara mycket om vad karaktärerna lyssnar 

på: ”[…] då kan jag ju lyssna en del på sådan musik för att komma in i stämningen 

eller förstå de associationer som finns i det, absolut.” Grafiska romaner använder Sara 

sig mer av för att få inspiration, men om en av hennes karaktärer exempelvis läser 

mycket manga så kan hon läsa samma typ av manga för att bilda sig en uppfattning. 

Så länge dessa typer av källor är relevanta för karaktärerna så ser Sara dem som 

research. 

 

När det kommer till källkritik så tänker Sara alltid på varifrån källorna kommer och 

hur pass pålitliga de är. Därför försöker hon i största möjliga mån använda sig av flera 

källor för att styrka sin research och se till så att informationen som hon använder sig 

av är korrekt. Sara beskriver det som att: ”Men jag är ju också akademiker. Så att jag 

är ju noggrann med källor och tycker också att det är kul, och att man måste gå lite 

djupare och så där.” Det källkritiska tankesättet sträcker sig även till när Sara väljer ut 

personer som hon vill intervjua. Då handlar det för henne om att hitta informanter 

som har hög trovärdighet. Intervjuerna leder ofta till en snöbollseffekt. När Sara 

intervjuade en narkossköterska som även är ambulanssköterska till Norra Latin, så 

kunde inte informanten svara på alla Saras frågor, utan förmedlade hennes frågor till 
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en vän som var kirurg. På det sättet fick Sara tag på den information som hon var ute 

efter. 

 

Större delen av själva intervjujobbet med Norra Latin låg i att intervjua skådespelare 

som gått på gymnasieskolor med teaterinriktning. Sara gjorde många intervjuer med 

olika personer för att kunna få in information från flera olika håll. För att komplettera 

detta hämtade hon även från sin egen erfarenhet av teater: ”Ja, jag använde ju också 

mina egna gamla dagböcker från när jag själv gick på teaterskola, och det är ju också 

en form av research.” 

 

I sitt informationssökande använder sig Sara främst av internet och gör intervjuer med 

andra. Hon besöker även bibliotek, arkiv och museer, och rådfrågar då personalen där 

ifall det behövs. För ett tag sedan gjorde hon till exempel ett besök på Vasamuseet 

tillsammans med en tecknare inför ett projekt som kommer att utspela sig under 

1600-talet, och under skrivandet av Norra Latin besökte hon Kungliga biblioteket och 

dess tidningsarkiv. 

5.4.1.4. Informationsbarriärer 

Angående barriärer i informationssökandet så upplever Sara att det är svårare om hon 

inte känner dem som hon ska intervjua: ”[…] för att dels att man tar upp folks tid, att 

man inte ger dem en ekonomisk ersättning […]” För Sara finns det en dubbelhet i 

detta. På ett sätt blir det lättare att be om hjälp ju mer framgångsrik hon är som 

författare, men samtidigt kan hon känna sig mer skyldig: ”[…] utnyttjar jag folk för 

deras kompetens?” Detta leder till en ökad press på att vilja ställa rätt frågor och att 

hitta rätt personer att intervjua. Om Sara som cisperson skriver om en transkaraktär 

och sedan tjänar pengar på sina böcker, så tycker hon att det är hennes skyldighet som 

författare att få det så rätt som möjligt eftersom det handlar om andra personers 

identitet och vilka de är. I det fallet upplever Sara att det är extra känsligt och att hon 

har ett ansvar att skriva en så verklighetstrogen skildring som möjligt. Sara tillägger 

att det nog grundar sig i: ”[…] att jag inte vill vara något slags utsugare av andras 

erfarenheter, om du förstår vad jag menar?” Något som Sara tycker att det finns en 

problematik i är: ”[…] straighta cisförfattare som gör sig till något slags förkämpar 

och tjänar pengar på det, när det också finns en massa HBTQ-personer som skriver 

själva om samma saker.” Risken är att personer med faktiska erfarenheter hamnar i 

skymundan av framgångsrika vita cisförfattare, vilket är något som Sara tycker att 

man ska ha i åtanke som författare och vara lite ödmjuk inför. 

 

När det kommer till andra barriärer i research så tycker Sara att alla processer brukar 

innehålla någon form av svårigheter. För Sara är stressen ofta en faktor om hon har en 

deadline att förhålla sig till och upptäcker att hon måste göra mer research. Stressen 

kan också medföra att Sara upplever att hon är en bluff. En annan faktor kan vara att 

Sara inte alltid vet vem hon borde intervjua, eftersom vissa erfarenheter inte går att ta 

reda på bara genom att läsa sig till det. Till De dödas röster behövde Sara intervjua en 

mordutredare som varit i tjänst under 90-talet. I det fallet kontaktade hon en vän som 

är polis, som hänvisade henne vidare till en mordutredare som stämde in på Saras 

kriterier och: ”[…] som kunde svara på alla mina märkliga frågor.” Sara tillägger att 

hon är väldigt glad över att ha ett så pass stort nätverk, då detta ofta för henne framåt 

om hon inte vet vem hon ska intervjua för att få tag på rätt information. 
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På frågan om hur Sara gör om hon inte lyckas finna den information som hon är ute 

efter, så svarar hon: 

 
Ja, alltså jag är ju fiktionsförfattare, så att i värsta fall så får jag väl hitta 

på. Och nu utspelar sig Norra Latin i något slags parallellt universum där 

Norra Latin fortfarande är en skola, så jag har ju redan gjort ett slags 

alternativ historia. Så att jag har ju frihet, och mycket av det jag skriver är 

ju fiktivt också. 

(Sara Bergmark Elfgren, intervju, 21/2 2018) 

 

Dock betonar hon att det under tidspress ibland kan vara svårt att avgöra hur pass 

relevant det är att få rätt på en detalj i det skrivna. Exempelvis lade Sara ner otroligt 

mycket tid på att försöka ta reda på vilka sorters växter som förekom i Norra Latins 

skolemblem under 1900-talets första hälft. Hon trodde först att det rörde sig om 

lagerblad och ek. Men sedan läste Sara en självbiografi där växterna påstods vara oliv 

och ek. Detta ledde till att Sara hörde av sig till ordföranden av föreningen Norra 

Latinare och att denna fråga sedan togs upp på föreningens styrelsemöte. Ingen där 

visste, så styrelsen ringde en gammal medlem som var professor i biologi. Det slutade 

med att den här professorn satt och debatterade frågan under en middag med tre andra 

professorer från Karolinska Institutet, och kom fram till att det nog var lagerblad och 

ek. Men i slutändan var det ingen som visste säkert, vilket ledde till att Sara beslutade 

sig för att det fick vara lagerblad och ek trots allt. När Sara inte kan hitta information 

för att bekräfta en detalj så tar hon antingen bort den, eller så beslutar hon sig för att 

ha med den i alla fall. Sara sammanfattar det med att: ”Berättelsen går ju alltid först.” 

5.4.1.5. Research i fantastik 

När det kommer till att utveckla och skildra övernaturliga inslag i fiktion så brukar 

Sara ofta titta på hur dessa gestaltas i skönlitteratur av andra författare. Då Sara skrev 

Engelsfors-trilogin med Mats Strandberg så var de på jakt efter någon form av 

magisystem, vilket ledde till att Sara läste mycket fantastiklitteratur för unga vuxna. 

Hon hade även läst mycket inom denna genre sedan tidigare. Läsandet ledde till en 

idé om att naturelementen kunde fungera som en bra utgångspunkt för magisystemet. 

För att få fler element än de fyra västerländska så använde Sara och Mats sig även av 

de österländska elementen trä och metall. Skälet till att huvudpersonerna blev sju 

utvalda häxor var för att sju brukar ses som ett magiskt tal i sagor och folktro. Den 

sista av de sju häxorna blev utan magiskt element, då det är en vanlig litterär trop i 

fantastik. 

 

I Norra Latin visste Sara till en början inte hur mycket magi hon ville ha med – skulle 

huvudpersonen själv försöka utöva magi? Under skrivandet testade Sara sig fram rätt 

mycket och sökte efter uppslag och information i litteratur som samlat traditionella 

trollformler och olika sorters brygder, eftersom det finns en laddning kring just örter 

och växter. Dock var det inte så mycket av detta som letade sig in i slutversionen. 

Sara undersökte även mytologin kring Shakespeares En midsommarnattsdröm och 

rollkaraktären Puck. Bland annat läste hon facklitteratur om anglosaxisk mytologi och 

kollade upp de etymologiska rötterna till Puck, vilket visade sig ha kopplingar till det 

svenska ordet puke som betyder ond ande eller smådjävul. Den svenska kopplingen 

gjorde att Sara kände att hon kunde inkorporera den anglosaxiska mytologin utan att 

det kändes påtvingat. Något hon även upptäckte i sin research var att det väsen som 

Puck är – på engelska hobgoblin – troligtvis har rötter i kobaloi, som är en sorts onda 
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andar som tjänade teaterns gud Dionysos. Allt detta passade enligt Sara väl ihop med 

bokens andra teman och knöt ihop det på ett oväntat sätt. Sara sammanfattar denna 

form av slumpartade researchfynd som passar väl in i berättelsen med orden: ”Ja, och 

man kan ju upptäcka väldigt märkliga saker när man gör research. Jamen, nästan få en 

så här lite det-här-är-nästan-magiskt-känsla.” Ett annat sådant tillfälle var när Sara 

under slutfasen av skrivandet med hjälp av en vän upptäckte att gatunamnen där en av 

huvudkaraktärerna bor faktiskt kommer från ordenssällskap, vilket är ett stort tema i 

romanen. En gata visade sig bära samma namn som Norra Latins kulturförening som 

spelar en relevant roll i boken. Sara beskriver sitt slumpartade fynd på följande sätt: 

 
Så började jag titta, och så upptäckte jag den här jävla Concordiavägen. 

[…] Det är ju faktiskt helt sjukt. Jag menar kulturföreningen Concordia på 

Norra Latin. Och jag placerar henne [huvudkaraktären Tamar] att bo i 

Bredäng för mina kompisar bor där […] och hade absolut ingen aning om 

det här. 

(Sara Bergmark Elfgren, intervju, 21/2 2018) 

 

Enligt Sara var det nästan kusligt hur väl verkligheten passade in i hennes berättelse. 

Ifråga om världsbygge och research så tänker Sara mycket på vilka påståenden man 

gör som författare om hur reglerna för magin i ens verk fungerar. I Norra Latin 

definierar hon de magiska inslagen som ”isbergsmagi”, då läsaren inte får reda på så 

mycket om hur magin fungerar. I Engelsfors-trilogin däremot skildras magisystemet 

mer ingående. Men trots att magin inte förklaras så mycket i Norra Latin försöker 

Sara ändå tänka kring sitt magisystem i Stockholmskvartetten, som Norra Latin ingår 

i, och besvara frågor som ännu inte kommit upp i den fristående bokserien. Gällande 

magisystems logik så har Sara bland annat diskuterat regler för magisystem med en 

doktor i teknisk fysik. 

 

Vid utformandet av övernaturliga väsen brukar Sara göra research genom att titta på 

olika mytologier, välja ut vad hon behöver och sedan fundera över vad hon själv vill 

göra med varelsen för att ge den en egen twist. Till Puck i Norra Latin har Sara även 

hämtat inspiration från hur Neil Gaiman skildrar detta väsen i The Sandman. När det 

kommer till de nordiska gudinnorna och gudarna i Vei, så har Sara och Karl Johnsson 

valt att ta fasta på vissa epitet och egenskaper som brukar förknippas med dessa. Sara 

ville exempelvis att Freja skulle vara som Venus från Willendorf. Hon förklarar sin 

tanke bakom detta: 

 
För att det är ju mycket roligare att verkligen göra henne så att hon ser ut 

som en riktig urfruktbarhetsgudinna. Inte det här bara – åh, här kommer 

jag och är sexig enligt dagens standard. Utan att hon är sexig, hon är tjock, 

hon är moder, hon är ganska otäck också, för Freja har ju en mörk sida 

också. 

(Sara Bergmark Elfgren, intervju, 21/2 2018) 

 

Researchen bakom detta val grundade sig med andra ord mycket i arkeologiska fynd, 

men Sara betonar även att hon och Karl hela tiden måste förhålla sig till 

nationalromantiken då de jobbar med nordiska gudinnor och gudar. Med Tor valde de 

att skildra honom som en rätt så klassisk version av guden – det vill säga muskulös 

och lite dum. Ungdomens gudinna Idun fick däremot representera den grymma 

ungdomen i form av en empatilös och psykopatisk ”A Clockwork Orange-brud”. Sara 

sammanfattar sin syn på de nordiska gudinnorna och gudarna med: ”Jag har alltid 
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varit fascinerad av vanerna och asarna och det kriget till exempel. Och det här att det 

finns flera gudafamiljer, och att asarna ändå är lite som en maffiafamilj.” I grund och 

botten handlar det om att ta utgångspunkt i mytologi och sedan göra sin egen version 

av varelsen ifråga. Sara understryker dock att man bör vara respektfull, och att hon 

inte skulle använda sig av vilka mytologier som helst för att skapa övernaturliga 

inslag i sina berättelser. 

5.5. Christine Lundgren 

Christine Lundgren författardebuterade med romanen Jag lever, tror jag (2016) som 

gavs ut på Rabén & Sjögren, och som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Utöver 

det har hon även skrivit noveller för tidningar. Just nu håller Christine på med en 

fantasyroman vars tilltänkta målgrupp är 12–15 år. 

 

De genrer som Christine skriver inom är fantasy, samt realism, eller contemporary 

som hon benämner det. Hon har gått Författarskolan på Lunds universitet, och jobbar 

även med böcker i sitt arbete som redaktör. 

5.5.1. ”Jag kan inte ens berätta alla konstiga saker jag googlat på.” 

5.5.1.1. Tillvägagångssätt för informationssökning 

När jag undrar ifall Christine gör research så är hennes svar: ”Alltså det här är my 

deep dark secret att jag tycker research är det absolut tristaste som finns.”5 Christine 

förklarar hur hon brukar nå en viss punkt i sitt skrivande då hon inser att hon måste 

göra research för att komma vidare. Vid de tillfällena tar hon oftast den lättaste 

utvägen genom att googla på det hon behöver information om och sedan ta det första 

som dyker upp i sökresultaten. Eftersom Christine skriver fiktion gör det enligt henne 

inte så mycket ifall det skrivna inte överensstämmer helt med verkligheten. Dock 

påverkas detta av vilket ämne som skrivprojektet behandlar. Christine tycker att man 

bör göra ordentligt med research ifall man exempelvis skriver om andra kulturer än 

sin egen. Hittills har hon emellertid ännu inte valt att skriva om ett sådant ämne. 

 

Just att Christine når en punkt i sitt skrivande där hon inte vet hur hon ska fortsätta 

brukar vara det huvudsakliga skälet till varför hon gör research. Detta sker dock inte 

särskilt ofta när Christine skriver realism, då hon tycker att det är lättare att hitta på i 

denna genre än när det kommer till att skriva fantasy. Som exempel tar hon en scen i 

ett bokmanus som hon håller på att skriva där genren är realism – två ungdomar ska 

köpa tågbiljetter då de ska tågluffa i Europa. Först hade Christine lite huvudbry med 

var åldersgränsen går för att få köpa dessa biljetter eftersom hennes karaktärer ännu 

är omyndiga, men till sist beslutade hon sig för att lösa det genom att låta 

karaktärerna ljuga om att deras pappa är med dem, men inte har hunnit dit än. 

Christine sammanfattar det med orden: ”För att jag känner att det är ju inte det som är 

                                                 
5 Christine Lundgren. Intervju om informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. Hemma hos 

intervjuaren i Malmö den 23 februari 2018. 
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det viktiga i boken, utan det viktiga är bara att de får de här biljetterna så att de kan 

åka iväg.” 

 

De tillfällen då Christine inte väljer att söka information beror primärt på att hon 

tycker informationssökning är tråkigt. Just inom realism kan hon känna att många 

brukar ställa krav på att alla detaljer i böckerna bör stämma med hur verkligheten är. 

Detta är något som Christine både kan och inte kan förstå, eftersom hon vid läsning 

brukar tänka: ”[…] nu kommer jag överens med den som har skrivit den här boken att 

det här är den här världen, och det är på ett visst sätt, och då är det så.” Hon upplever 

det som att för mycket detaljrikedom kan bli exkluderande för en läsare som inte har 

varit på platsen: ”Det kan bli för mycket. Men som sagt, det beror ju på vad man 

skriver, vad det är för bok.” 

 

På frågan om hur Christine gjorde research till sitt första skrivprojekt så svarar hon att 

hon inte gjorde det alls när hon skrev fantasy som yngre: ”En del av charmen var att 

jag kunde komma på allting själv […] jag behövde inte sitta och kolla upp alla saker.” 

 

I Christines senaste skrivprojekt, som är en fantasyroman för alla mellan 12–15 år, 

började hon däremot med att göra research redan efter att ha skrivit tre sidor. I det här 

bokmanuset vill hon nämligen blanda lite olika mytologier och legender. Med andra 

ord behövde hon få en överblick över vilka mytologier som finns och vad som skulle 

kunna passa in i hennes tilltänkta handling för boken. Christine beskriver hur hon för 

någon dag sedan googlade på Hercules och de tolv stordåd som han uträttade för att 

se om hon kunde hämta något uppdrag till sina karaktärer därifrån. Dock visade det 

sig att Hercules för det mesta gick runt och dödade folk och skyllde ifrån sig på 

andra, vilket Christine sammanfattar med: ”[…] he was kind of a dick.” Innan hon 

googlade började hon dock med att leta efter information i böcker om mytologi som 

hon lånat hem från biblioteket. 

 

Den största skillnaden i hur Christine gör research nu jämfört med tidigare är att hon 

faktiskt gör research, vilket till stor del beror på fantasyprojektet som hon skriver på. 

Detta kan såklart komma att ändras i framtiden beroende på vad hon skriver. Hon vill 

exempelvis skriva en bok med en klassisk historia om ett hemsökt hus, och då tror 

hon att hon kommer att behöva göra research genom att se på film och läsa liknande 

skönlitteratur, samt se över vilka kinematografiska och litterära troper som finns inom 

genren – helt enkelt hur hon ska kunna vara nyskapande med sitt verk. 

 

Gällande sökstrategier så beskriver sig Christine som en icke-strategisk person, hon är 

mer: ”Så här kaos, fast ordningsamt kaos.” Hennes informationssökning börjar med 

att hon behöver veta något, vilket leder till att hon gör snabbsökningar på Google. 

Hon stöter ofta även på intressant information under dessa sökningar som kan leda till 

att hon söker sig vidare och hittar saker som hon inte hade funnit annars. När 

Christine sökte på Hercules upptäckte hon namnet Tristan, vars betydelse hon kollade 

upp. Detta ledde till att hon planerar att använda Tristan som karaktärsnamn i sitt 

pågående projekt. 

5.5.1.2. Research i skrivprocessen 

Christine brukar söka information fortlöpande under skrivprocessen, ofta medan hon 

skriver. Som tidigare nämnt brukar hon gå in på Google och välja det första resultatet 
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som dyker upp. Sedan fortsätter hon skriva. Dock skiljer sig detta lite beroende på 

vad hon skriver om – i fantasyprojektet gjorde hon som sagt mer research på förhand 

om mytologier, för att hon ville ha lite bättre koll. Efter ett tag började hon trots det 

skriva, eftersom hon känner att så snart hon fått en grundförståelse för ämnet så kan 

hon välja att frångå informationen i varierande grad. Christine söker även information 

efter att hon har skrivit scener eller ett första utkast: ”Men om man redigerar och inser 

att någonting inte fungerar – då får man ju göra research en gång till.” 

5.5.1.3. Informationskanaler och källor 

Christines främsta informationskanal är Google och hennes främsta informationskälla 

utgörs av Wikipedia. Inför sitt projekt med fantasyromanen har hon även varit på 

biblioteket och lånat hem facklitterära böcker om mytologi. Dock tycker Christine att 

research i facklitteratur tar emot då hon vill ha så korta och koncisa beskrivningar 

som möjligt av det ämne som hon söker information om, och i böcker brukar 

informationen snarare bestå av ett flertal långa kapitel. Därför upplever hon det som 

lättare att istället gå in på Wikipedia. Men hon har också använt sig av mytologiska 

uppslagsböcker i sin research, vilket ger lite mer koncentrerad information. 

 

I sin research till fantasyromanen har Christine plockat fram liknande skönlitteratur 

som hon tänker läsa för att se till så att berättartonen passar för 12–15-åringar. Hon 

planerar också att titta på mängden miljöbeskrivningar som används för målgruppen 

ifråga, samt hur legender och älvor har skildrats i de olika romanerna. Christine vill 

skapa sig en uppfattning om formatet då hon inte har skrivit för denna ålderskategori 

tidigare. Utöver skönlitteratur tänker hon också läsa en serie grafiska romaner om 

älvor. 

 

Christine använder sig även av poesi i form av haikus, som hjälper henne att komma 

på detaljer i miljöskildringar, eftersom haikus ofta handlar om årstider och naturen. 

Musik och konst använder hon mer som inspiration. Hon brukar höra med andra som 

hon känner ifall hon vet att dessa besitter kunskap om ämnen som hon vill veta mer 

om. Hon noterar också detaljer i sin omgivning för att kunna fånga känslan av det i 

sina texter – hur ser exempelvis en läskig skog ut när solen har gått ner? Christine 

provar även på saker som hennes karaktärer ska göra, bland annat brukar hon googla 

det som hennes karaktärer kommer att googla på för att se vilken form av resultat som 

de kan tänkas få upp. 

 

Rörande källkritik så beror Christines reflektion över var källorna kommer ifrån helt 

på vilket ämne som hon informationssöker om. Hon tänkte rätt mycket på källkritik 

då hon gjorde en sökning för att se vad som kom upp om man sökte på besvärjelser 

för att frammana älvor, eftersom hennes huvudperson gör detta, vilket ledde till att 

hon fick fram resultat där de som skrivit texterna verkade vara övertygade om att 

älvor skulle finnas på riktigt. När det kommer till Wikipedia så är Christine medveten 

om att källorna brukar listas i de artiklar som finns där, men hon kollar inte upp 

källorna särskilt ofta när hon söker information i sitt skönlitterära skrivande – för 

henne är fiktion just fiktion. Christine brukar inte använda sig av flera källor för att 

styrka sin research, utan det sker bara ifall hon inte hittar den information som hon är 

ute efter. Då går hon vidare till nästa sökresultat. 
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När Christine besöker biblioteket ber hon aldrig personalen om hjälp då hon helst 

rådfrågar folk hon redan känner. Istället för att fråga bibliotekarierna när hon letade 

efter facklitteratur om mytologi så berättar Christine om hur hon vände sig till mig, 

eftersom jag läser till bibliotekarie, och bad mig om råd kring vilka sökord som skulle 

kunna generera litteratur om älvor i mytologier. Om Christine kör fast i handlingen i 

ett skrivprojekt vänder hon sig ofta till författarvänner för att få hjälp med uppslag, 

men det brukar inte vara i researchsyfte. Hon brukar inte vända sig till experter och 

yrkeskunniga – om hon inte redan känner dem. 

5.5.1.4. Informationsbarriärer 

Än så länge har Christine inte stött på någon form av svårigheter i sin research annat 

än att hon tycker att hon ibland inte gör tillräckligt med research. Hon tror att bristen 

på svårigheter beror på att hon skrivit mycket utifrån ämnen som hon redan kan och 

behärskar. Hon tillägger: ”Och om jag har ett problem så är ju problemet att så här – 

åh, nej, nu måste jag ta reda på den här grejen.” Hennes huvudsakliga problem är 

alltså att hon måste göra research. 

 

Om Christine inte lyckas finna informationen som hon är ute efter så brukar hon hitta 

på, eftersom det hon skriver trots allt är skönlitteratur. Som exempel tar hon ett 

tillfälle då hon gjorde research till sin debutroman Jag lever, tror jag – i en scen får 

huvudpersonen Kim ett paket skickat till sig, och det ingick i handlingen att Kim 

insåg varifrån paketet hade skickats med hjälp av en poststämpel, vilket skulle leda 

henne till personen som skickat det. De frågor som Christine behövde få besvarade 

var: ”[…] blir alla paket poststämplade? Och blir de poststämplade i den ort där de 

blev inlämnade? Och blir de poststämplade med den dag de blev inlämnade?” För att 

få svar googlade Christine extensivt, gick in på Postens hemsida och övervägde att 

mejla dem. Hon pratade med sin handledare på Författarskolan som uppmuntrade 

henne att höra med Posten, varpå Christine svarade: ”Jag vill inte mejla deras 

infomejl med frågan ’Hej, jag är en outgiven författare som har den här frågan om 

poststämplar.’” 

 

Däremot har en av Christines bästa kompisar jobbat på Posten, så hon hörde med 

henom, men hen visste inte riktigt heller, vilket ledde till att Christine beslutade sig 

för att det helt enkelt fick vara så att paketet poststämplades med namnet på platsen 

som det skickats ifrån. 

 

Precis som i fallet med Posten så upplever Christine en sorts barriär när det kommer 

till att kontakta experter eller yrkeskunniga som hon inte känner. Hon tänker själv att 

experter eller yrkeskunniga nog skulle tro att hon är galen ifall hon hade hört av sig 

med sina researchfrågor, likaså om folk hade sett hennes sökhistorik på Google: ”Jag 

kan inte ens berätta alla konstiga saker jag googlat på. Men … Och lite så känner jag. 

[…] Jag håller min galenskap för mig själv, tänker jag nog.” 

5.5.1.5. Research i fantastik 

När det kommer till att göra research för att skapa övernaturliga inslag så berättar 

Christine att hon har älskat fantasygenren ända sedan hon var liten. I sin läsning har 

hon genom åren byggt upp en kunskapsbank kring hur andra skönlitterära författare 

har gjort. 
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Utöver det känner Christine ett behov av att utöka sin kunskap om nordiska väsen, 

och därför har en del av hennes research till fantasyprojektet haft fokus på detta. Inga 

av de nordiska väsen som hon redan kände till passade för det hon tänkt skriva, så då 

började hon söka mer information kring detta. I samband med det har Christine bland 

annat läst Nordiska väsen av Johan Egerkrans, men även gått igenom Bland tomtar 

och troll. 

 

Hon använder sig dock inte av informationssökning när det kommer till världsbygge, 

då hon förknippar termen världsbygge mer med high fantasy där författaren skapar 

helt nya världar. Istället bygger hon upp reglerna för sina övernaturliga inslag efter 

hand som berättelsen tar form. 

 

När Christine utformar övernaturliga väsen så brukar hon göra research främst för att 

se hur andra skönlitterära författare har gjort, samt vilka former av folktro och myter 

som redan existerar: ”Vad finns, vad kan jag göra, vad kan jag göra annorlunda? Kan 

jag göra det bättre? Eller inte bättre, men att det passar in bättre i det jag skriver.” 

Helt enkelt hur hon kan ge det en egen twist. 

5.6. Charlotte Cederlund 

Charlotte Cederlund gjorde sin författardebut med ungdomsromanen Middagsmörker 

(2016) på Bokförlaget Opal. Därefter har hon skrivit uppföljarna Gryningsstjärna 

(2017) och Midnattsljus (2018), som tillsammans bildar Idijärvi-trilogin. I år är hon 

även aktuell med bilderboken Världens räddaste hund (2018) som illustrerats av 

Maya Jönsson, och som riktar sig till barn i åldern 0–3 år. Dessförinnan har Charlotte 

medverkat i tre antologier med noveller. 

 

Charlotte skriver fantastik för ungdomar och unga vuxna, samt för småbarn i och med 

bilderboken. Utöver detta jobbar hon med en faktabok för barn mellan 6–9 år. Hon 

har även gått en termin på Författarskolan på Lunds universitet. 

5.6.1. ”Hur är det att vara ung same idag?” 

5.6.1.1. Tillvägagångssätt för informationssökning 

Då jag frågar ifall Charlotte brukar göra research svarar hon ja utan att tveka.6 Hon 

motiverar sitt svar kring varför hon söker information i sitt skrivande med att beskriva 

hur hon tänkt kring sin Idijärvi-trilogi som hon just avslutat:  

 
[…] även om jag skriver fantastik så skriver jag ju om en verklig kultur. 

Och det har ändå varit viktigt för mig att så mycket som möjligt beskriva 

den på ett … så som det är, på ett verkligt sätt. Och det är ju där, det är ju 

den researchen jag har gjort allra, allra mest. Det är ju det som handlar om 

samisk kultur och samisk historia och samisk religion. 

(Charlotte Cederlund, intervju, 27/2 2018) 

                                                 
6 Charlotte Cederlund. Intervju om informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. Hemma hos 

intervjuaren i Malmö den 27 februari 2018. 
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Utöver det har Charlottes fokus när hon författat Middagsmörker, Gryningsstjärna 

och Midnattsljus legat på att göra research om geografi och hur miljöerna ser ut där 

denna trilogi utspelar sig. Men till största del har det för Charlotte handlat om att ta 

reda på hur det är att vara ung same idag. 

 

Charlotte kan inte se att det skulle finnas några tillfällen då hon aktivt väljer att inte 

söka efter information, utan research är något som hon i princip alltid gör. Hon söker 

för att se vilken form av information som finns. 

 

Charlotte skrev sitt första skrivprojekt som tonåring och är inte säker på om hon över 

huvud taget gjorde någon research till det – detta då hon skrev high fantasy som 

utspelade sig i en helt påhittad värld. Eftersom det bokmanuset var väldigt inspirerat 

av David Eddings fantasyromaner så resonerar Charlotte att hans verk till viss del 

fungerade som research. Hon förklarar att hon då ännu inte hade förstått att det kan 

vara bra att göra research till sitt skrivande, eller att för den delen ta reda på hur man 

skriver ett romanmanus genom att exempelvis läsa handböcker om att skriva fiktion. 

 

När Charlotte sedan började skriva skönlitterärt igen efter en paus på tio år så gjorde 

hon research kring hur man skriver noveller. Efter det påbörjade hon bokmanuset som 

blev hennes debutroman Middagsmörker, och då sökte hon efter information om 

hantverket bakom romaner genom att läsa skrivhandböcker såsom Stephen Kings Att 

skriva och Elisabet Norins Tre enkla regler finns inte. Men Charlotte började också 

med att göra research om hur hon skulle skildra en sameby då bokmanuset tog sin 

början där – detta var dock när manuset handlade mer om jultomten än om samisk 

kultur och mytologi. Hon gjorde även mycket research kring flygrutter till Nordpolen. 

Skälet till varför Charlotte tror att hon började göra research så pass tidigt i detta 

skede var för att hon hade valt att skriva om något som inte utspelade sig där hon 

själv bodde. Hon beskriver det med följande ord: ”Man börjar direkt nästan, för att 

annars kan man inte beskriva en enda scen. Men den första versionen blev ju bara fem 

kapitel lång. Sen insåg jag att det var en ganska kass idé, och fokuserade mer på 

samer och mindre på jultomten.” 

 

I sitt senaste skrivprojekt har Charlotte haft mycket kontakt med yrkesverksamma, 

experter och personer kunniga inom de ämnen som hon gjort research om. Detta har 

till stor del att göra med att handlingen i trilogins avslutande del Midnattsljus har 

flyttats från den fiktiva byn Idijärvi till Kiruna, där mycket utspelar sig på en riktig 

gymnasieskola. Trots att Charlotte själv har besökt skolan har hon valt att ta hjälp av 

både skolpersonal och en referensgrupp av elever som går på skolan, eftersom det var 

så pass längesen hon själv gick i gymnasiet. De frågor som hon ställt har till exempel 

varit: ”Hur ser deras scheman ut? Vilken mattekurs läser man när man går andra året i 

samhällsinriktning? […] Var kommer den här konstrenen ifrån som står vid alla 

elevskåpen? Vad kallas kaféet?” Till sin referensgrupp har Charlotte även ställt frågor 

såsom: ”Hur är det att gå på skolan, och vad tycker ni om att gå på skolan?” Med 

Midnattsljus har Charlotte också vågat googla mer, då hon har känt sig säkrare i att 

skildra den samiska vardagen efter att ha gjort omfattande research till de två tidigare 

böckerna i trilogin. 

 

Den skillnad som Charlotte märker i hur hon gör research nu jämfört med tidigare är 

främst att hon själv inser värdet av att verkligen göra grundlig research. Likaså tror 
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Charlotte att om hon skrivit high fantasy idag så hade hon gjort mycket research trots 

det – och om inte annat för att det kan vara så oerhört inspirerande. Hon förklarar: 

 
Man kan få uppslag som man inte alls hade haft annars. Så att även om 

man ska skriva något helt uppdiktat, så kan det vara jättegött att bara 

googla runt till exempel eller läsa faktaböcker, för att man kan få en 

mycket bättre historia i slutändan. 

(Charlotte Cederlund, intervju, 27/2 2018) 

 

Charlotte märker även att hon har blivit lite mer avslappnad när hon ska göra research 

om kulturer som hon själv inte tillhör – även om hon fortfarande gör mycket research 

och är noggrann med den. Hon beskriver det som att: ”Jag har nog hittat den här 

medelvägen, där jag vill att mycket ska stämma med verkligheten, men om det inte 

gör det och det blir bättre om jag hittar på, så hittar jag på.” Just det här tyckte 

Charlotte var jobbigt i början. Hon ifrågasatte själv om hon hade rätt att hitta på när 

hon skrev om en kultur som inte var hennes, och när hennes debutroman gavs ut 

ställde även läsare frågor om vad som stämde. Detta ledde till att Charlotte gjorde en 

hemsida där hon skrev ner vad som var baserat på den samiska mytologin och vad 

hon hittat på själv. 

 

Charlotte berättar att hon i sin research ofta snubblar över intressant information som 

för henne vidare. Hennes första roman är ett bra exempel på detta då den inte skulle 

handla om samer från början, men sedan kom hon in på det spåret via en bihandling. 

När hon gjorde research till bihistorien fick hon för första gången reda på att det skett 

en kristen mission i Sápmi på 1600-talet, där svenska präster försökt tvångskristna 

samer. Detta blev sedan det som hennes fantasytrilogi centrerades kring. Sedan dess 

har det hänt flera gånger att Charlotte har snubblat över information som hon har fått 

användning för i sina böcker, såsom ett samiskt väsen kallat geaidu som är en sorts 

hamnskiftare, vilket ledde till att dessa fick spela en stor roll i trilogin. Charlotte 

sammanfattar det som att hennes böcker har varit helt beroende av att hon har gjort 

research och läst på – annars hade hon inte vetat vad de skulle handla om. 

 

Charlottes strategier för hur hon har informationssökt har skiftat beroende på var hon 

befunnit sig i sitt skrivande. Innan Charlotte blev utgiven använde hon sig främst av 

litteratur som hon lånade från bibliotek. Där skapade hon en grund för sin research, 

vilket under författandet av Idijärvi-trilogin har utvecklats till att hon numera oftast 

googlar först för att hitta vad hon behöver läsa mer om. Ifall hon exempelvis inser att 

hon borde läsa mer artiklar så försöker hon precisera sina sökningar för att få upp fler 

av dessa och hitta fram till det som eftersöks. Men detta skiftar även beroende på vad 

det är Charlotte behöver information om. Ett tag såg hon mycket på SVT:s samiska 

nyhetssändningar Ođđasat för att få nya uppslag och en känsla för vad som är aktuellt 

i Sápmi. 

 

När det kommer till bilderboken så har Charlotte mestadels gjort research om själva 

formatet, det vill säga hur andra bilderböcker är skrivna och vad man bör tänka på när 

man skriver för yngre barn, såsom hur många siduppslag och hur mycket text det ska 

vara. 
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5.6.1.2. Research i skrivprocessen 

Det mesta av sin research gjorde Charlotte innan och precis då hon började skriva den 

första delen Middagsmörker. Hon uppskattar att sammanlagt 75 % av researchen till 

trilogin gjordes där i och med att det var då hon satte tonen för hela bokserien – vilka 

övernaturliga varelser och vilken del av historien som skulle vara med. Inför varje 

uppföljare har hon sedan läst om två facklitterära böcker om samisk religion som 

båda utgör en del av kurslitteraturen i ämnet religionshistoria på Lunds universitet. 

Utöver det gör Charlotte även kontinuerlig research medan hon skriver, ofta genom 

att googla och kolla upp mindre saker som behöver lösas i bokmanuset. 

 

Charlotte säger själv att hon gör research både före, under och efter att hon har skrivit 

något. Dock söker hon mest information innan – annars har hon inget att utgå ifrån. 

När Charlotte gör research i efterhand handlar det ofta om att hon insett att det är 

något i berättelsen som inte funkar och att hon vill hitta ytterligare information för att 

komplettera eller ersätta det redan skrivna. 

5.6.1.3. Informationskanaler och källor 

Vilka källor Charlotte brukar använda skiljer sig beroende på vad det är hon skriver. 

Till Idijärvi-trilogin har hon läst kurs- och facklitteratur från Universitetsbiblioteket i 

Lund, men även ungdomsromaner om samiska ungdomar som är skrivna av samiska 

författare. Hon har också googlat mycket och använt sig av både en referensgrupp 

bestående av tre samiska ungdomar från Kiruna och intervjuat yrkesverksamma på en 

gymnasieskola i Kiruna, samt personer som jobbar med akutvård, sjukgymnastik och 

astronomi. Utöver detta har hon tittat på TV-program, såsom de samiska nyheterna 

Ođđasat, läst tidningsartiklar och sett dokumentärer om samisk kultur. Charlotte har 

även använt sig av foton, samt sett mycket videoklipp på exempelvis renskiljning för 

att få en uppfattning om hur renarna rör sig, hur vädret är och hur renskötarna är 

klädda. 

 

Charlotte har också gjort research genom att lyssna på musik i form av jojk för att 

veta hur hon skulle beskriva det i sina böcker, samt läst på om samiskt konsthantverk. 

Någonting annat som Charlotte gjort är att läsa vetenskapliga artiklar om de samiska 

stjärnbilderna. Gällande kartor så har hon använt både Google Maps och Street View, 

samt renskötselkartor där det går att se var renarna befinner sig under renskötselårets 

åtta säsonger, samt kartor över renarnas vinterbetes- och sommarbetesland. Efter att 

den första boken gavs ut åkte Charlotte upp till Kiruna och besökte både sjön Idijärvi 

där hennes fiktiva by är placerad, samt Karesuando där en del av scenerna i hennes 

böcker utspelar sig. 

 

När det kommer till källkritik så reflekterar Charlotte över varifrån källorna kommer, 

men hon kan även välja att använda en osäker källa ifall den fungerar bättre för själva 

berättelsen. Vidare förklarar hon: 

 
Min ambition har hela tiden varit att jag hoppas att om samiska ungdomar 

hittar mina böcker så ska de kunna läsa dem och slippa bara tycka att allt 

är fel och skit, utan de ska kunna läsa dem och tycka att – jamen, gud, hon 

har ändå fått rätt på det mesta. 

(Charlotte Cederlund, intervju, 27/2 2018) 
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Därför har Charlotte varit noga med att försöka använda sig av flera källor för att 

styrka sin research och få en så bred bild som möjligt. Ifall Charlotte har hittat något 

på Google så har hon försökt bekräfta informationen genom att även söka upp den på 

andra ställen. 

 

Som tidigare nämnt har Charlotte använt sig av Universitetsbiblioteket i Lund för att 

hitta relevant facklitteratur. Dessförinnan hade hon försökt hitta litteratur via deras 

bibliotekskatalog, men väl på plats hjälpte bibliotekspersonalen Charlotte att hitta 

ytterligare litteratur. När hon ville få tag på skönlitteratur om samiska ungdomar gick 

hon till Stadsbiblioteket i Lund och lånade böcker som hon själv sökt upp med hjälp 

av bibliotekskatalogen. Utöver det har Charlotte hittat mycket via nätet. Hon har inte 

för vana att uppsöka arkiv eller museum i sin research, men har haft kontakt med 

arkiv för att få reda på vilket material som finns där och under sin resa upp till Kiruna 

så besökte hon även Karesuando museum där hon blev visad runt av personalen. 

 

Charlottes viktigaste kontakt för Idijärvi-trilogin har varit den referensgrupp av tre 

samiska ungdomar som har fått läsa hennes texter och komma med feedback. Hon 

förklarar: 

 
Just för att vissa delar är väldigt svåra att läsa sig till, och det är: hur 

känner man – hur känner du inför att det finns rasism mot samer, hur 

tycker du det är att … Hur känner du att det är att arbeta med renar? Det är 

liksom känslor, upplevelser. Jag kan läsa hur mycket som helst, men det är 

jättesvårt att sätta sig in i. 

(Charlotte Cederlund, intervju, 27/2 2018) 

 

För Charlotte har deras erfarenhet och kunskap varit guld värd, då de har gett henne 

en inblick i sina liv som Charlotte inte tror att hon hade kunnat få på något annat sätt. 

Charlotte sammanfattar vikten av sin referensgrupp med följande ord: 

 
Hur många ungdomsromaner jag än hade läst så hade det bara blivit 

sekundär information. Och de har varit väldigt generösa med vad de har 

berättat. Så att nu i efterhand kan jag inte riktigt förstå hur jag lyckades 

skriva första boken utan deras hjälp. 

(Charlotte Cederlund, intervju, 27/2 2018) 

 

Charlotte brukar inte kontakta sina författarkollegor vid research, men däremot har 

hennes förlag varit till stor hjälp under skrivprocessen för bilderboken och faktaboken 

för 6–9-åringar som hon skriver på. De har kommit med information och hjälpsamma 

råd om hur man kan tänka kring att skriva för målgrupperna ifråga. 

 

Som sagt använder sig Charlotte mycket av experter och yrkesverksamma då hon 

söker efter information. Hon har även fått hjälp av en översättare med rent språkliga 

saker, såsom namn på magiska objekt. Översättaren såg till så att Charlotte kom i 

kontakt med en anställd på ett samiskt kulturmuseum, som hjälpte henne med att 

benämningen på hennes antagonister kunde vara Borri noaidi som betyder ”ätande 

nåjd”, det vill säga nåjder som får mer styrka och blir starkare. 

5.6.1.4. Informationsbarriärer 

Innan Charlotte fick sitt bokmanus antaget på förlag kände hon dock av en barriär när 

det kom till att kontakta experter eller andra former av specialister. Hon kommer ihåg 
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att hon då tänkte: ”[…] vem är jag, varför skulle någon vilja hjälpa mig? ’Hej, jag 

försöker skriva en bok. Jag vet inte om den någonsin kommer bli utgiven. Men har du 

lust att ge mig lite av din dyrbara tid?’ Det kändes jättejobbigt.” 

 

Sin första bok Middagsmörker skrev Charlotte helt utan referensgrupp. Hon tillägger: 

”Jag vete sjutton om jag hade kontakt med någon. Alltså jag tror att jag läste. Jag läste 

mig till hela den boken.” Efter att Middagsmörker hade antagits fick Charlotte en 

faktagranskare genom sitt förlag. När Charlotte väl hade ett förlag i ryggen kändes det 

mycket lättare att kontakta andra och be dem om hjälp med research. Då kunde hon 

även hänvisa till den första redan utgivna delen i Idijärvi-serien. 

 

Däremot kände hon som författaraspirant aldrig av någon form av barriär när hon bad 

bibliotekarierna på Universitetsbiblioteket i Lund om hjälp. Tvärtom upplevde hon att 

bibliotekspersonalen där var mycket hjälpsam. 

 

Den största svårigheten som Charlotte har haft är att hon under början av sin research 

hade svårt att veta ifall hon kunde lita på informationen som hon hittade. Hon kunde 

helt enkelt inte avgöra ifall den var tillräckligt trovärdig. Detta då hennes debutroman 

behandlade samisk kultur och mytologi, samt Sápmis historia – ämnen som hon till 

att börja med knappt visste något om. 

 

Om Charlotte inte kan finna den information som hon är ute efter så brukar hon först 

börja på ett ställe såsom Google för att se om det över huvud taget finns någonting 

om det hon eftersöker. Om Charlotte hittar något, och känner sig osäker över hur pass 

korrekt informationen är, så försöker hon numera kontakta folk. Innan hon blev 

utgiven så uppsökte hon istället biblioteket för att försöka hitta någon form av 

litteratur om ämnet. Charlotte konstaterar att hon nog går igenom alla steg som man 

kan gå igenom. Och ifall hon då fortfarande inte hittar något så struntar hon i det eller 

hittar på det som saknas, eftersom det i slutändan kanske inte är jätteviktigt att precis 

allt stämmer ner i minsta detalj. Enligt Charlotte har författare just en fördel i och 

med att: ”Vi skriver ju ändå skönlitterärt, och till och med fantastik. Så att jag tar mig 

vissa friheter.” 

 

Ett tillfälle då Charlotte körde fast i sitt informationssökande var när hon skrev sin 

andra bok Gryningsstjärna. Då ville hon hitta fler väsen från den samiska religionen 

och mytologin. Tidigare har Charlotte bland annat inkorporerat geaidu som är en sorts 

hamnskiftare. Men denna gång hittade hon inte något väsen som passade för det hon 

var ute efter, vilket ledde till att Charlotte kom på ett koncept där en karaktär fick 

andra karaktärsdrag, som i boken skildras som något som går att knyta till samisk 

mytologi trots att företeelsen inte existerar där. 

5.6.1.5. Research i fantastik 

Större delen av de övernaturliga inslag som förekommer i Charlottes Idijärvi-trilogi är 

baserade på samisk mytologi. Som exempel tar hon de schamanistiska nåjderna och 

deras krafter. När Charlotte utformade dessa så läste hon in sig på den information 

som existerar om nåjder och vilka förmågor som dessa ansågs ha. Hon påpekar att ett 

av problemen med den information som finns är att den är sekundär och härstammar 

från svenska prästers skrifter från 1600-talet. Därmed finns det inga källor som är 

direkt återberättade. När Charlotte läst all information som hon kunde få tag på så 
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började hon utforma sina nåjder och gjorde dem mer kraftfulla än i skildringarna från 

prästerna. 

 

Med magin valde Charlotte att utgå ifrån sin ingenjörsbakgrund och förklara magins 

existens och regler genom naturvetenskap, närmare bestämt termodynamikens lagar 

och principen om att energi aldrig kan förstöras eller uppstå, utan alltid existerar och 

omvandlas från en form till en annan. Charlotte beskriver sitt val att blanda vetenskap 

och det övernaturliga i sina romaner på följande sätt: 

 
[…] jag tycker det är fantastiskt roligt det här med att stå och balansera på 

kanten. Att på ena sidan har man – så här fungerar det på riktigt, och på 

andra sidan kan man hitta på vad som helst […] det finns en bas i 

verkligheten, men sen kan man twista till det hur mycket man vill för att 

det ska bli så spännande som möjligt […] 

(Charlotte Cederlund, intervju, 27/2 2018) 

 

Gällande världsbygge så har Charlotte till största del själv utformat de andevärldar 

och gudavärldar som huvudpersonen färdas till. I det här fallet har hon utgått från den 

lilla information som fanns nedskriven, vilket gav en bild i huvudet som hon sedan 

byggde på själv. När det kommer till övernaturliga varelser så har Charlotte hämtat de 

flesta av dessa ifrån samisk mytologi och sedan broderat ut dem. Ett exempel på detta 

är geaidu, vilket är nåjder som förvandlar sig till antingen björnar, renar eller som blir 

osynliga. I trilogins sista del har Charlotte även utgått ifrån Saajvefolket, som är en 

form av naturväsen som liknar vittror. Eftersom Charlotte inte hittade särskilt mycket 

information om dessa så slutade det med att hon hittade på mycket. Hon utvecklade 

också en alldeles egen form av övernaturlig företeelse som hon kallar för dohkká, 

vilket betyder marionettdocka på nordsamiska. Charlotte sammanfattar det som att 

hennes övernaturliga inslag brukar sluta i ett mellanting av mytologi och fantasi. 

5.7. Gruppintervju 

Själva gruppintervjun gjordes efter att samtliga individuella intervjuer genomförts. De 

informanter som medverkade var Christine Lundgren, Louise Larsson, Sofie Berthet, 

Charlotte Cederlund och Linnea Dahlgren.7 Sara Bergmark Elfgrens svar på 

gruppintervjuns diskussionsteman har kompletterats skriftligt i efterhand.8 Nedan 

redovisas resultaten från gruppintervjun under följande fem rubriker: sökstrategier 

och research under skrivprocessen, följt av informationsbarriärer vid research, samt 

fantastikresearch och slutligen research och inspiration. Gruppintervjun har även 

fungerat som ett tillfälle för att diskutera och resonera med informanterna kring 

uppsatsens teorier och de mönster som tydliggjorts under de individuella intervjuerna. 

                                                 
7 Christine Lundgren, Louise Larsson, Sofie Berthet, Charlotte Cederlund och Linnea Dahlgren. Gruppintervju om 

informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. Hemma hos intervjuaren i Malmö den 3 mars 2018. 
8 Sara Bergmark Elfgren. Mailkorrespondens om informationssökning i samband med skönlitterärt skrivande. Den 

26 maj 2018. 
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5.7.1. Sökstrategier 

Angående informanternas tillvägagångssätt vid informationssökning så förekommer 

det hos samtliga av dem vissa sökstrategier som även används av bibliotekarier och 

informationsspecialister. Dessa är snabbsökning, bärplockning samt pärlodling. 

 

På frågan om ifall informanterna använder sig av snabbsökning så svarar samtliga av 

dem ja. Även Sara instämmer i detta. Christine upprepar en fras som har dykt upp 

även under de individuella intervjuerna: ”Google is my friend.” Eftersom internet är 

en så pass lättillgänglig informationskanal så vänder sig informanterna ofta 

inledningsvis till sökmotorer och hemsidor när de inleder sin informationssökning. 

 

Gällande bärplockning är detta även en sökstrategi som alla informanter använder sig 

av i sin research. De brukar då söka sig vidare via länkar för att inhämta ytterligare 

information och bygga sig en uppfattning om ämnet som ligger i fokus för researchen. 

Christine påpekar att hon är rätt bra på att avgöra när hon under sitt bärplockande 

hamnar utanför ämnet eller på sidor som är irrelevanta. 

 

Både Christine, Louise och Sofie upplever att för mycket research och sidospår under 

informationssökandet avleder dem från själva skrivandet, speciellt om researchen sker 

på tid som de egentligen har avsatt för att skriva. Sofie utvecklar sitt resonemang: 

 
Men det är ju faran med research. Om man tycker att research är kul – att 

det kan dra ut hur mycket som helst. Och sen så har man suttit och googlat 

sig fram och plockat bär då en hel eftermiddag, när man egentligen skulle 

ha producerat x antal sidor. 

(Sofie Berthet, gruppintervju, 3/3 2018) 

 

Charlotte resonerar som så att det beror helt på hur pass lyckade resultat man fått efter 

sin informationssökning – om man inte hittar något så kan tiden kännas bortkastad. 

Detta är även orsaken till varför Louise oftast försöker separera de tillfällen då hon 

gör research från sitt skrivande och istället söka information efter sina skrivpass. 

 

En annan faktor är ifall det finns en deadline och därmed tidspress för när själva 

skrivprojektet måste vara klart. I just den situationen fungerar inte bärplockning som 

någon särskilt effektiv strategi. Charlotte berättar om hur hon i sin research brukar 

hålla sig rätt nära ämnet, men vid ett tillfälle när hon närmade sig deadline för sin 

roman Gryningsstjärna så var hon ute efter att hitta någon form av betydelse för 

Venus eller gryningsstjärnan i den samiska mytologin eller kulturen. På hemsidan för 

ett samiskt parti fann Charlotte en mycket kortfattad förklaring om gryningsstjärnans 

betydelse för samer. Samtidigt som hon försökte hitta en bättre källa så kröp hennes 

deadline bara närmare och närmare. Bärplockandet ledde bara in henne på irrvägar 

och Charlotter beskriver det som att hon hade googlat sig svettig. Slutligen nöjde sig 

Charlotte med den första källan som hon hittat, eftersom partiet inte heller svarade på 

hennes mejlförfrågan om vad som var den ursprungliga källan till informationen. Vid 

dessa tillfällen brukar snabbsökningar vara effektivare. Vid tidspress brukar Charlotte 

göra såsom Louise och skriva först för att sedan göra research i efterhand. 

 

Den sista sökstrategin, som är pärlodling och går ut på att man utgår ifrån en källa för 

att finna fler sökvägar, är inte något som informanterna brukar använda sig av särskilt 
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ofta. Däremot uppger Sara att hon använder sig av pärlodling, och i den föregående 

resultatredovisningen av de individuella intervjuerna beskriver även ett fåtal av de 

andra informanterna hur de brukar söka sig vidare med hjälp av referenser i 

exempelvis texter och på hemsidor. En av informanterna som gör detta är Louise, och 

för henne sker det ofta i samband med artiklar på Wikipedia. Hon diskuterar också 

vikten av att ha rätt sökord: 

 
[…] som i det här fallet när man hittar en källa och sen behöver mer bättre 

källor eller urspungskällan, och efter ett tag inser att – jag söker på fel ord. 

[…] Och ibland så kanske man bara lägger av. Eller så blir det att man får 

fundera på – vilka termer kan jag använda istället? 

(Louise Larsson, gruppintervju, 3/3 2018) 

 

När Louise får tag på rätt information upplever hon att hon får en adrenalinkick av att 

ha lyckats med sin research. 

5.7.2. Research under skrivprocessen 

När det kommer till taxonomier, eller indelningar som används om författare baserat 

på deras arbetssätt, så tycker Christine att det är lite töntigt att försöka sortera in olika 

författare under etiketter såsom planerare eller landskapsarkitekter kontra upptäckare 

eller trädgårdsmästare. Louise håller med om detta, men känner samtidigt att hon när 

hon under början av sitt skrivande hörde talas om dessa termer förstod att det var okej 

att skriva på olika sätt och att inget av dem var fel. Hon upplevde att det kändes 

trösterikt att veta att hon inte hade gjort fel genom att bara skriva på, utan att detta var 

en lika godtagbar metod som mer strukturerat och planerat skrivande. 

 

Christine instämmer i det Louise sagt, och utvecklar sitt resonemang om varför hon 

tycker att den här sortens taxonomier kan vara töntiga: ”[…] alltså författandet i sig är 

någonting som är väldigt olika från person till person, och det är klart att research 

också blir det.” Linnea tillägger att det är bra att uppmärksamma att det finns olika 

arbetssätt, men att det kan kännas jobbigt eller fel att behöva inordna sitt skrivande i 

så pass trånga fack. 

 

Charlotte delar Linneas åsikt, eftersom inga skrivande personer är så endimensionella. 

Samtidigt tänker hon, precis som Louise, att det är bra att: ”Någon har tittat på det, 

insett att författare jobbar på skitolika sätt och försökt beskriva det med kanske lite 

töntiga termer.” Men enligt Charlotte kan det skifta beroende på var i skrivprocessen 

man befinner sig: 

 
[…] man kan ha ett namn i förfasen av sitt projekt och sen har man ett 

annat […] folk brukar ju skämta med mig och säga att jag skriver enligt en 

ingenjörsmetod, som är väldigt så – sjukt strukturerad. Och det är sant, jag 

är jättestrukturerad tills jag har skrivit mitt råmanus. Sen måste jag ändå 

ligga där som en oljemålare då och pensla på […] 

(Charlotte Cederlund, gruppintervju, 3/3 2018) 

 

Christine i sin tur kör organiserat kaos rakt igenom i sina skrivprojekt. Det är först i 

redigeringsfasen som hon brukar få en bättre överblick över sitt projekt och veta hur 

hon ska strukturera upp det, eftersom hon då vet vad det är hon har att jobba med. 
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Enligt Sara stämmer dessa taxonomier tämligen bra överens med verkligheten, men 

hon återkommer till att alla har olika skrivprocesser, som också kan variera beroende 

på vilket skrivprojekt det rör sig om och i vilken fas av projektet som man befinner 

sig i. 

 

Även Sofie tycker att denna sorts taxonomi av skrivande personer kan vara bra när 

man ännu inte har skrivit så mycket eller har koll på vilka metoder som passar bäst i 

ens skrivande – att dessa då kan fungera som en sorts diagnos för att veta hur man på 

bästa sätt lägger upp sitt skrivande. Sofie beskriver det som: ”[…] att man får en 

kunskap om själva processen genom att titta på etiketten.” Men hon håller också med 

om att det ofta är flytande gränser mellan hur man arbetar under olika perioder i 

skrivprocessen, och att ens arbetssätt även kan skifta beroende på vilken sorts projekt 

man skriver på. Sofie har haft projekt där hon närmat sig Charlottes ingenjörsmetod, 

men oftast har hon precis som Christine påbörjat skrivprojekt utan en tydlig plan. 

Utöver detta tycker Sofie att själva arbetsprocessen borde stå mer i centrum då dessa 

taxonomier verkar fokusera på hur författaren eller författaraspiranten är som person. 

 

Eftersom Christine velat bli författare sedan hon var liten så har hon hunnit med att 

läsa en hel del böcker som handlar om hur man skriver skönlitteratur, vilket oftast 

slutar med att hon blir frustrerad och djupt provocerad då böckerna ofta innehåller 

mycket pekpinnar om hur man bör skriva och förespråkar ett enda tillvägagångssätt. 

Christine sammanfattar sin frustration över den sortens skrivhandböcker på följande 

vis: ”[…] men alla gör ju på olika sätt. Det finns ingen som gör likadant. Man kan 

inte sitta och säga att det här är formeln för att bli en lyckad författare.” 

 

När Christine, Sofie, Linnea och Charlotte gör research till sitt skönlitterära skrivande 

brukar de göra det både på förhand och i efterhand, men även under tiden som de 

skriver. Detta gäller även för Sara. Louise kollar helst upp information i efterhand, 

men i och med hennes senaste skrivprojekt har hon börjat göra mycket research på 

förhand. 

 

Sedan beror mängden av research eller de tillfällen då den utförs, enligt Christine, 

ofta på var man befinner sig i livet – om man har en stressad vardag så kanske man 

inte hinner med så mycket research då man har fullt upp med att hinna med sitt eget 

skrivande. Informanterna kommer även fram till att arbetssätten för ens skrivande inte 

nödvändigtvis behöver bero på hur man är som person. Exempelvis är både Sofie och 

Louise mer strukturerade på sina respektive arbeten och i vardagslivet än när de 

skriver fiktion, även om Sofie inte själv ser sig som extremt strukturerad. Som ett 

exempel på hur det skiljer sig så berättar Louise hur: ”Mitt skrivbord på jobbet är 

jättestädat, och mitt skrivbord hemma är … Ja, total katastrof. Det går inte att skriva 

vid det till exempel.” Däremot påpekar Christine att hennes arbetssätt för skönlitterärt 

skrivande speglar sig lite i hur hon är som person, då hon ofta brukar ta saker som de 

kommer. 

 

Gällande research utifrån specifika platser eller egna upplevelser så vill Sofie gärna 

att det ska hinna förflyta tid innan hon infogar researchen i sina skrivprojekt. Hon kan 

inte besöka en plats och sedan skriva om den direkt efter, utan hon behöver tid för att 

kunna använda sitt insamlade material på ett bra sätt. Inte heller Linnea tycker om att 

börja skriva direkt efter att hon upplevt något eller besökt en plats. Hon tror att det 
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fungerar mer som en tillgång om man utgår ifrån sina minnen först efter att en viss tid 

har förflutit. Charlotte har bara besökt de platser som hon skrivit om en enda gång, 

och det var när hon var halvvägs in i den andra boken i Idijärvi-trilogin. Därför har 

Charlottes research hunnit vila lite innan hon skrev klart trilogin, vilket Charlotte 

beskriver som bra då hon inte vill ha alltför detaljerade miljöbeskrivningar. Christine 

brukar inte besöka platser i sin research, men tänker spontant att om hon gjorde så 

skulle hon sätta sig ner och skriva direkt då hon har så dåligt minne.  

5.7.3. Informationsbarriärer vid research 

Samtliga av informanterna har upplevt barriärer när de i sin research känt ett behov av 

att be experter eller yrkesverksamma om hjälp. Denna sorts barriär har informanterna 

primärt känt av innan sin författardebut på grund av att de som författaraspiranter inte 

haft något förlag i ryggen eller tidigare utgivning att hänvisa till. 

 

Både Christine och Linnea upplever fortfarande denna barriär fast de båda har gjort 

debut som författare. Dock har dessa två informanter än så länge gett ut ett verk var, 

och kan således betraktas som nya författare. Christine tänker att: ”[…] jag kommer 

framstå som ett psycho om jag hör av mig till den här myndigheten eller personen, 

eller vad det kan vara.” Linnea instämmer i detta, men tror att upplevelsen av denna 

barriär delvis kommer att avta nu när hon har blivit utgiven och kan referera till sin 

bok, samt säga att hon är författare. Linnea upplever även att det kommer en form av 

pondus med detta. 

 

Sofie beskriver det som en trovärdighet som kommer med första boken. Hon kände 

en stor skillnad i sig själv jämfört med då när hon som författaraspirant smög in på en 

solforskares föreläsning och ställde så pass många frågor att forskaren till slut började 

undra. Charlotte håller med om detta. När hon skrev på sin debutroman så vågade hon 

inte kontakta någon, utan läste sig till all information som hon behövde. När Charlotte 

väl fått sin bok antagen så var det plötsligt mycket lättare att be andra om hjälp vid 

research. Efter att ha skrivit tre romaner tycker Charlotte att det känns helt naturligt 

och enkelt att kontakta experter och yrkesverksamma för intervjuer. Utöver det har 

hon under de senaste två böckerna haft en referensgrupp av samiska ungdomar. 

 

Vid skrivandet av Gryningsstjärna hade Charlotte kontakt med en astronomiprofessor 

som var mycket hjälpsam och vänligt inställd. När Christine hör detta blir hon 

förvånad och undrar ifall professorn inte tyckte att det var konstigt att bli tillfrågad. 

Charlottes svar på Christines fråga är att de experter som Charlotte hittills rådfrågat 

bara verkar tycka att det är kul att kunna hjälpa till. Utöver att kontakta experter som 

Charlotte inte känner sen innan, så har hon även haft mycket hjälp av vänner som är 

yrkesverksamma inom olika områden. Dessa har också vid behov kunnat hänvisa 

Charlotte vidare till andra som kan hjälpa, vilket i sin tur har bildat en snöbollseffekt 

där Charlotte kommer i kontakt med fler och kan bredda sitt researchnätverk. 

 

Christine rådfrågar gärna folk hon känner då hon inte upplever samma sorts barriär 

där, vilket samtliga av de andra informanterna instämmer i. Men Charlottes erfarenhet 

är en positiv överraskning för Christine och efter att ha hört det känner sig Christine 

mer manad till att i sin research även fråga andra som hon inte känner. 
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Charlotte tipsar även om hur man kan göra ifall man tycker att det känns jobbigt att 

rådfråga experter eller liknande om saker – på Facebook finns en grupp som heter 

”Författare på Facebook” där skrivande personer med många olika yrken samlas, 

vilket leder till att det finns en väldigt hög kompetens och en stor kunskapsbank i 

gruppen. Och eftersom samtliga av gruppmedlemmarna skriver själva så är troligtvis 

även de ibland ute efter att finna information om olika saker. På detta sätt kan både 

författare och författaraspiranter hjälpa varandra, och överbrygga lite av de barriärer 

som man kan uppleva. Charlotte rådfrågade själv denna grupp när hon behövde ta 

reda på hur elektroniska fotbojor fungerar och fick svar från en av medlemmarna. 

 

Varken Charlotte eller Sofie, som båda använder sig av experter, har upplevt att dessa 

skulle ha varit negativt inställda eller inte velat hjälpa dem. Det enda som har hänt är 

att vissa av de tillfrågade inte har svarat på deras mejlutskick, men det beror troligtvis 

på att förfrågningarna vid dessa tillfällen har skickats till allmänna info-mejladresser 

då det inte gått att hitta några andra. 

 

Tvärtom har både Sofie och Charlotte haft väldigt goda erfarenheter av att intervjua 

andra i sin research. Men Sofie håller med om att det är en barriär som kan upplevas 

som svår att ta sig över, och fortsätter berätta om hur alla som hon har intervjuat har 

varit väldigt positivt inställda. Sofie tycker att just det är fantastiskt: 

 
Alltså där finns ju så oerhört mycket kunskap och så oerhört många 

trevliga människor som man inte vet om. Men det gäller att hitta dem […] 

När man väl hittar rätt så är det ju strålande, och det tycker jag är en 

jättekick i researcharbetet. 

(Sofie Berthet, gruppintervju, 3/3 2018) 

 

Bara det att där finns någon som stöttar en med sin information är något som gör 

researchen mycket roligare tycker Sofie. 

 

Charlotte tillägger att hon har hört någonstans att: ”[…] folk tycker om att prata om 

sig själva och vad de gör.” Christine flikar in att hennes handledare på Författarskolan 

sade precis samma sak och även berättade att folk brukar tycka att det är jätteroligt, 

men Christine var då ännu tveksamt inställd till ifall det verkligen kunde vara så. 

Även om Louise aldrig har använt sig av experter eller yrkesverksamma som hon inte 

känner så tror hon att de nog gärna svarar – oavsett vem det är som ställer frågan. 

Däremot kan hon uppleva en barriär gällande sitt behov av att göra ett studiebesök på 

Universitetsbiblioteket i Lund. Enligt henne tar det emot att fråga personalen där ifall 

hon skulle kunna bli visad runt i de utrymmen som vanliga biblioteksbesökare inte 

har åtkomst till, eftersom det skrivprojektet inte ens riktigt existerar än och då hon 

inte vill riskera att uppta deras arbetstid i onödan. 

5.7.4. Fantastikresearch 

Vid skapandet av fantastiklitteratur så resonerar Sofie som så att alla de som skriver 

fantastik får göra roligare research än de som skriver realism, då man exempelvis kan 

göra research genom att se på science fiction-filmer. Som fantastikförfattare tycker 

Sofie att hon har möjlighet att ta med så mycket mer i sin research och även i själva 

skrivandet. Hon sammanfattar det med orden: ”Så jag ser det bara som en jättebra 

win-win-situation. Att det är roligare, tänker jag, roligare research för oss. Vi vinner.” 
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Charlotte påpekar även något som samtliga informanter har belyst i sina individuella 

intervjuer, nämligen det att det känns som att de som författar fantastik ofta har lite 

lösare tyglar i sitt skapande: ”Hittar man inte det man behöver så kan man bara hitta 

på någonting istället, och det är ju ändå ganska skönt.” Dock tycker Charlotte att detta 

går att göra i rätt stor utsträckning i realism också: ”Det ska bara uppfattas som att det 

skulle kunna vara så.” Sofie beskriver det som att: ”Det handlar om att bygga världen 

så pass trovärdig att läsaren accepterar den.” Christine jämställer det med: ”[…] 

författarskapets fake it ’til you make it.” Dock har Christine inte gjort särskilt mycket 

research när hon skrivit realism, men däremot har hon börjat göra mer research i 

samband med sitt fantasybokmanus eftersom hon vill få bättre koll på olika 

mytologier. I och med detta ställer Christine sig följande fråga: ”Och så blir jag så 

här, ska det inte vara tvärtom? Det är ju i fantasy som man bara ska behöva hitta på 

grejer.” 

 

Sofie funderar även på ifall författare av fantastik skriver inom denna genre för att 

slippa tränga för djupt in i sin research. Louise tänker som så att det i samband med 

fantastik kanske rör sig om en lite annan form av research än vid författandet av 

realism: 

 
[…] om vi hittar på en helt egen värld, då måste vi ju också hitta på 

samhällsskicket och religionen, och det sociala samspelet och reglerna och 

allting. […] Du tar det från din egen hjärna, så att säga, men det du kan är 

ju präglat av vårt samhälle, eller vad du har lärt dig i skolan och allting, så 

att antingen är det befintlig kunskap eller så får man sätta sig och läsa på 

jäkligt mycket […] Så att där kan det ju komma in hur mycket research 

som helst. 

(Louise Larsson, gruppintervju, 3/3 2018) 

 

Detta är något som samtliga av informanterna instämmer i. Charlotte säger att om hon 

skrivit realism hade hon nog inte gett sig på att skriva sin Idijärvi-trilogi. Hon känner 

att vid de tillfällen då den faktiska informationen inte funkat så har hon ändå kunnat 

gå sin egen väg och göra det som blir bäst för berättelsen – just på grund av att det 

hon skriver är fantasy. Trots det har Charlotte fått frågor från läsare som verkar ha 

tagit för givet att hon skildrat enbart det som förekommer i samisk mytologi. 

 

Just detta att läsare frågar ifall det skrivna grundar sig i verkligheten, fast det rör sig 

om fantasy, tycker Christine är en intressant företeelse. Hon finner det spännande att 

folk verkar tycka att berättelser blir än mer relevanta och får en ökad legitimitet ifall 

det finns med något korn av sanning i det skrivna. Enligt Christine borde det ju 

egentligen räcka med berättelser som får en att känna något. Detta håller Sofie med 

om. För henne är det värst när läsare tror att hon själv har varit med om det som 

händer i hennes böcker, trots att det handlar om resor mellan olika dimensioner, och 

när folk sedan talar om för Sofie att de förstår precis hur hon känner baserat på de 

upplevelser som hennes karaktärer är med om i böckerna. Hon tror att detta delvis 

beror på att hennes fantastik ofta utspelar sig en värld som är rätt lik vår och att hon 

utgår från en realistisk premiss där sedan det övernaturliga får sippra in. Just 

avsaknaden av att kunna skilja verket från författaren är något som Sofie tycker att 

man borde jobba mer med i skolorna, vilket samtliga av de andra informanterna håller 

med om. 



 

 64 

5.7.5. Research och inspiration 

Rörande research och inspiration så hänger dessa två definitivt ihop för Charlotte. Om 

hon inte hade gjort research så hade hon över huvud taget inte vetat vad hennes trilogi 

ens skulle handla om. Det var informationssökandet som satte igång inspirationen och 

fick Charlotte att inse att hon kunde bygga en berättelse kring just samisk kultur och 

mytologi. Researchen är det som har drivit skapandet av Idijärvi-trilogin. I sitt nästa 

projekt känner Charlotte att hon vill arbeta med research på samma sätt: ”Jag måste 

börja läsa en massa grejer för att få inspiration och jobba med det manuset, för jag 

tror att det har nog blivit ett sätt för mig att skriva. Sen blir det väl bara olika sorters 

research i olika projekt.” 

 

För Sofie ligger research och inspiration väldigt nära och flyter in i varandra, då hon 

ofta träffar på information som leder vidare till idéer. Hennes informationssökande 

brukar vävas samman med inspiration och den egna fantasin. Mycket av det Sofie 

skriver är även samhällskritiskt i någon form och då tar hon inspiration av vad som 

sker i omvärlden, vilket går att se som en typ av informationsinhämtning. 

 

För Sara hänger research och inspiration absolut ihop: ”Research ger kunskap, idéer 

och väcker associationer till egna erfarenheter. Och så ger det självförtroende och 

hjälper mig att våga tro på det jag skriver.” 

 

Hos Christine och Linnea är istället förhållandet det omvända, då båda hellre skriver 

sådant som grundar sig i den kunskap som de redan har. För Christine känns research 

så pass tråkigt att hon helst vill komma undan den i sitt skrivande, men samtidigt 

tänker hon att det självklart även beror på vilken sorts bok man skriver. Till sitt 

fantasybokmanus känner Christine att hon måste göra research, trots att hon inte 

tycker om det, för att få bättre koll på mytologi och övernaturliga väsen. Ifall Linnea 

inser att en romanidé kräver extensiv research så brukar hon dra sig för att påbörja det 

projektet, eller helt enkelt förkasta sin idé och välja en annan bokidé istället. Till sin 

debutroman har Linnea inte gjort någon större form av research, utan hon har snarare 

utgått från egna erfarenheter och mest sökt information kring mindre detaljer. 

 

Denna sorts taktik med minimalt av research stämmer även in på det bokmanus som 

Louise har ute hos förlag nu. Med Dödgräverskan tänkte Louise att hon skulle gräva 

där hon stod, då den utspelar sig i närheten av där Louise själv bor. Utöver det har 

Louise utgått mycket ifrån den kunskap som hon redan besitter, kompletterat med 

research om mindre saker. I sitt nästa skrivprojekt vill Louise däremot bygga mer av 

inspirationen till sin berättelse på fakta och research genom att påbörja sitt sökande av 

information innan själva skrivandet. Redan i detta stadium upplever hon att research 

kan vara förvånansvärt inspirerade för själva berättelsen. 

 

Charlotte pekar även på att inspirationsläsning av skönlitteratur är en typ av research, 

vilket samtliga av informanterna håller med om. Både Linnea och Christine brukar 

samla ihop skönlitteratur som överensstämmer med de teman som de vill skriva om. 

Christines hög med böcker fokuserar även på den målgrupp som hon vill rikta sig till, 

så att hon kan få till rätt berättarton i sitt skrivande. Detta är också något som Louise 

tänker på när hon gör research i form av inspirationsläsande. Just att få en känsla för 

något genom att läsa annan skönlitteratur tycker Charlotte är riktigt givande, och inför 



 

 65 

sitt nya skrivprojekt har hon redan börjat samla ihop en bokhög: ”Jag tror jag måste 

läsa lite, jag måste komma bort från det jag har gjort innan, och få lite nya idéer och 

känslor.” Linnea samt Sofie inspirationsläser även för att få ett hum om vad som 

redan har skrivits så att de sedan kan skapa något nytt. 

 

Sammanfattningsvis har detta kapitel handlat om att redovisa de resultat som gått att 

finna i materialet från de individuella intervjuerna och gruppintervjun. Dessa resultat 

kommer att analyseras och diskuteras ytterligare i det kommande kapitlet. 



 

 66 

6. Analys och diskussion 

I föregående kapitel redovisades resultaten från de individuella intervjuerna, samt 

gruppintervjun med informanterna som medverkar i denna studie. I detta avsnitt 

kommer undersökningens resultat att analyseras och diskuteras med utgångspunkt i 

uppsatsens forskningsfrågor, de teoretiska perspektiv som valts och tidigare forskning 

inom ämnet. Följande delar i det här kapitlet kommer att behandla sökstrategier, olika 

skeden av research i skrivprocessen, informationskanaler samt informationskällor, 

följt av informationsbarriärer, research för att konstruera fantastik, samt relationen 

mellan inspiration och research. 

6.1. Sökstrategier – snabbsökning, bärplockning och pärlodling 

Något som jag märkte av under ett väldigt tidigt skede av de individuella intervjuerna 

var att informanterna föreföll använda sig av samma sorts sökstrategier som även 

bibliotekarier och informationsspecialister brukar i sitt arbete. Vid påbörjandet av den 

här studien hade jag redan en föraning om att dessa sökstrategier skulle förekomma 

hos författare och författaraspiranter, eftersom jag av egen erfarenhet i samband med 

skrivarutbildningar har sett och hört om dessa förfaringssätt vid research. Denna 

uppfattning om att författare och författaraspiranter mycket ofta är högkompetenta 

informationssökare baserar jag på iakttagelser från när jag studerat litterärt skapande, 

samt själv undervisat i ämnet. 

 

Under gruppintervjun och sammanställningen av undersökningens resultat fann jag 

bevis på att mitt antagande verkar stämma, då flera mönster kring författares 

sökstrategier framträdde vid en granskning av resultaten. Dessutom valde jag under 

gruppintervjun att testa validiteten för denna hypotes genom att fråga informanterna 

ifall de kände igen sig i dessa olika söksätt. Det visade sig då att samtliga av 

informanterna använder sig av sökstrategierna snabbsökning och bärplockning i den 

research som de gör till sina skönlitterära skrivprojekt. Informanterna fann även de 

olika benämningarna, såsom quick-and-dirty och berry-picking, både underhållande 

och intressanta, samt gjorde i dessa egna kopplingar till sitt informationssökande. 

 

Snabbsökningar används av informanterna främst när de vill få snabba svar, bilda sig 

en uppfattning om något eller när de upplever press i form av tidsbrist innan en 

deadline. Bärplockning fungerar istället bättre då det inte förekommer någon stress 

eller tidsbrist, och denna browsningstrategi används främst för att få en överblick 

över olika ämnen, samt kan även leda till att informanterna stöter på intressant 

information som de inte kände till sedan tidigare eller ens visste om att de behövde. 

Flera av informanterna upplever också att för mycket bärplockning eller browsning 

riskerar att avleda dem från själva skrivandet, vilket Sofie skildrar som en eventuell 
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fara med research. På grund av detta försöker vissa informanter såsom Louise, samt 

Charlotte när hon upplever tidspress, att separera sitt informationssökande från 

skrivpassen – vilket kommer att diskuteras ytterligare i nästa avsnitt av detta kapitel. 

 

I samband med gruppintervjun ansåg informanterna att de inte använder sig särskilt 

ofta av pärlodling som sökstrategi, då denna strategi upplevs som mer omständlig och 

invecklad. Dock använder sig Sara av den här sökstrategin. Denna analytiska strategi 

förefaller också användas omedvetet av vissa av informanterna då de under de 

individuella intervjuerna berättat om hur de brukar finna ytterligare källor genom att 

leta efter användbara referenser i källförteckningar eller hitta nya sökord i exempelvis 

artiklar på Wikipedia. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att författarna och författaraspiranten i denna 

studie i hög grad använder sig av olika former av sökstrategier som förekommer inom 

biblioteks- och informationsvetenskap, samt i professioner där informationssökning 

utgör en central del. Sökstrategierna är snabbsökning, bärplockning och pärlodling. 

6.2. Olika skeden av informationssökning – allt sker i cykler 

Större delen av studiens informanter tycker att taxonomier av författare baserat på 

deras skrivprocess kan kännas som både snäva och något löjeväckande då skrivande 

personer inte brukar vara så pass endimensionella att de går att inordna under en enda 

typ av etikett såsom planerare eller upptäckare. Problematiken i detta är som tidigare 

nämnt även något som Bloor (1997) tar upp, eftersom det enligt honom snarare rör 

sig om en glidande skala där författare oftast ligger placerade mellan dessa två 

motpoler. 

 

Jag skulle vilja gå steget längre än vad Bloor gör och påstå att författare kan skifta i 

var de befinner sig på skalan – beroende på vilken typ av skrivprojekt som de arbetar 

med, men även i samband med var någonstans de är i sin skrivprocess. Intervjuerna 

med mina informanter visar tydligt på att samtliga av informanterna upplever att de 

jobbar på olika sätt i olika perioder av skrivandet, samt att deras arbetssätt skiftar 

beroende på skrivprojekt. 

 

Något som en av informanterna dock upplever är att denna form av indelning av olika 

författartyper var användbar när hon precis hade börjat skriva. Då Louise hörde talas 

om författartyper som beskrevs som mer intuitiva än strukturerade så insåg hon att 

hennes skrivmetod inte var fel, utan att det finns flera olika metoder för att skriva. 

 

Informanterna kom under gruppintervjun även fram till att arbetssätten för deras 

skrivande inte behöver vara sammankopplade med hur de själva är som personer. 

Vissa av informanterna upplever likheter mellan sin personlighet och sitt arbetssätt 

under skrivprocessen, medan andra istället märker att deras arbetssätt vid författandet 

av skönlitteratur skiljer sig markant från hur de är i vardagen och på sina jobb. Denna 

diskrepans är också skälet till varför jag har valt att inte utgå ifrån Smiths (2015) 

benämningar för olika författartyper eller hennes teoretiska modell för hur författare 

gör research, då hennes modell och författartaxonomi delvis grundar sig i enkäter som 

innehåller personlighetstest. 



 

 68 

 

Enligt min åsikt kan det snarare vara till nackdel om man lägger alltför mycket fokus 

på att kartlägga olika författartyper, eftersom det i själva verket handlar mer om olika 

sorters tillvägagångssätt som en och samma författare kan använda sig av under olika 

faser i skrivandet eller i olika typer av skrivprojekt. Risken är annars att forskningen 

kring detta tenderar att bilda starka dikotomier där författare placeras in i fack baserat 

på hur de är som personer istället för deras tillvägagångssätt. Det hade med andra ord 

varit bra att komma ifrån detta fokus på personlighet och författartyper. 

 

En av informanterna i studien uttrycker detta på ett passande sätt då hon tycker att 

arbetsprocessen borde stå i centrum snarare än att det läggs fokus på hur författare 

och författaraspiranter är som personer. 

 

Därför har ett av målen med denna masteruppsats varit att försöka skifta fokus från 

författartyper till tillvägagångssätt. Med utgångspunkt i Sharples (1994) teoretiska 

modell för skrivprocessen, där han ser skapandet av fiktion som en cirkulär process, 

har jag utvecklat en modell med olika tillvägagångssätt för informationssökning i 

skönlitterärt skrivande, som visar på när i skrivprocessen research brukar utföras. De 

tre olika tillvägagångssätt som jag har funnit under denna studie är: 

 

 Förhandskonstruktion – research görs innan själva skrivandet 

 Växelverkan – research och skrivande varvas med varandra 

 Efterhandskonstruktion – research sker efter ett skrivpass 

 

Min teoretiska modell för när research utförs i den skönlitterära skrivprocessen 

presenteras nedan i Figur 3. 
 

 
 

Figur 3: Cykler för research vid skönlitterärt skrivande. 

 

I min modell är dessa tre tillvägagångssätt utformade som cykler där dessa självklart 

även kan haka i varandra och förekomma under olika delar av skrivprocessen. Precis 

som Sharples (1994) vill jag också betona att dessa researchcykler kan ske både under 

kortare och längre tidsperioder beroende på hur författarens eller författaraspirantens 

arbetssätt ser ut i samband med det aktuella skrivprojektet. Efterhandskonstruktion 
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kan exempelvis ske efter ett skrivpass, såsom när ett kapitel har blivit skrivet, eller 

efter en längre period då ett första utkast av skrivprojektet har färdigställts. 

 

Behovet av att utforma en egen teoretisk modell för när research sker i skrivprocessen 

kom delvis ifrån att Sharples (1994) i sin teoretiska modell helt verkar ha försummat 

att författare och författaraspiranter gör research, då elementen i hans modell för 

skrivprocessen utgörs av: reflektion, planering och engagemang i betydelsen av att 

skapa skrivet material, samt granskning. 

 

Resultaten visar på att informanterna Sofie, Sara och Charlotte beskriver sin research 

som en ständig process, där de utför den största delen av sitt informationssökande 

innan och under skrivandet. Enligt min teoretiska modell använder sig dessa tre 

informanter av förhandskonstruktion då de samlar in information innan skrivandet för 

att veta vad de ska skriva om och hur de ska skriva det, men även för att få uppslag 

och inspiration. Sofie, Sara och Charlotte använder sig också av växelverkan för att 

informationssöka kring mindre saker under skrivandet, samt efterhandskonstruktion 

som ofta förekommer i samband med redigering och vid faktakoll. 

 

Informanterna Linnea och Christine undviker helst research så mycket de kan. Trots 

detta använder de när de gör research förhandskonstruktion, efterhandskonstruktion 

och växelverkan på snarlika sätt såsom de tre föregående informanterna. Research 

under skrivandet är vanligast för Linnea och Christine. Något som Christine betonar 

är även att mängden av research ofta beror på var man som författare befinner sig i 

livet – om författaren har det stressigt minskar troligtvis tiden för att göra research. 

 

Den sista informanten Louise försöker skilja researchen från sina skrivpass, vilket 

även Charlotte försöker göra när hon befinner sig under tidspress. Trots detta brukar 

Louise samtliga av de tre researchcyklerna i olika typer av skrivprojekt. I sitt förra 

skrivprojekt använde hon mestadels växelverkan och efterhandskonstruktion, medan 

hon i sitt nya skrivprojekt hittills har hunnit använda förhandskonstruktion. 

 

Analysen av resultaten från denna studie pekar med andra ord på att min teoretiska 

modell med researchcykler förefaller fungera som en modell för när i skrivprocessen 

författare brukar utföra sin informationssökning. Samtliga av dessa tillvägagångssätt 

finns även representerade i Smiths (2015) och Borgströms (2015) studier, och Smith 

(2015) beskriver utöver detta sina informanters researchprocesser som ickelinjära och 

återkommande i form av loopar. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är högst önskvärt att ett fokusskifte bör ske i 

den litteratur samt forskning som behandlar författares skrivprocesser, genom att 

olika former av arbetssätt hos författare blir belysta istället för författartyper baserat 

på personlighetsdrag. Vidare informationssöker författare och författaraspiranter både 

innan, under och efter sitt skrivande. 

6.3. Informationskanaler och källor – många bäckar små 

Samtliga av informanterna använder sig av ett brett spektrum av källor, vilket även 

Smiths (2015), Holappas (2017), Russells (1995), samt Borgströms (2015) forskning 
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visar på. I sin research nyttjar alla mina informanter källor som utgörs av hemsidor, 

facklitteratur, skönlitteratur, personer de känner, samt research i sin omgivning och på 

platser där deras berättelser utspelar sig. Alla utom en lyssnar också på musik, samt 

använder fotografier och provar på saker som deras karaktärer ska göra. Fyra av de 

sex informanterna tar hjälp av kartor och konst i sin research, medan hälften av 

informanterna använder sig av grafiska romaner, filmer, videoklipp, dokumentärer, 

vetenskapliga artiklar och intervjuer med experter samt yrkeskunniga. 

 

Enligt intervjuresultaten använder sig bara två av informanterna av tidningsartiklar, 

men resultatet kan dock bero på att detta inte listades som alternativ i intervjuguiden. 

De källor som endast används av en av de intervjuade är observationer, bloggar, 

intervjupodcaster, samt TV-serier och TV-program, men dessa hade inte heller listats 

som alternativ i intervjuguiden, vilket leder till att resultaten kring dessa källor kan 

ses som ofullständiga. Poesi listades däremot, men nyttjas bara av en informant för att 

finna information. En av informanterna brukar rådfråga författarkollegor, medan en 

annan informant rådfrågar sitt förlag vid funderingar kring bokformat och målgrupp 

för sina skrivprojekt. 

 

Charlotte är den enda av de intervjuade som har en referensgrupp, och hon beskriver 

dessa samiska ungdomar som den viktigaste kontakten för själva trovärdigheten i sin 

Idijärvi-trilogi. En researchteknik som endast Sofie använder sig av är att rita upp och 

skulptera viktiga objekt och varelser som förekommer i hennes verk, detta för att få 

en tydligare och mer tredimensionell bild av dessa inför gestaltningen av dem i det 

skrivna. 

 

Skönlitteratur kopplas av informanterna oftare samman med mer inspirationsbetonad 

research, men används också för att bilda en uppfattning om vilka teman, troper och 

berättartekniker som förekommer i ett visst format eller en särskild genre. Även film, 

TV-serier, konst, grafiska romaner och musik definieras av olika informanter som 

mer inspirationsbetonad research. Smith beskriver det passande nog som att: ”For 

authors, almost anything can be considered information […]” (Smith 2015, s. 273). 

 

Bland de nya författarna och författaraspiranten i denna studie är det vanligare att de 

rådfrågar personer som de känner istället för att ha kontakt med obekanta experter 

eller yrkesverksamma. Författarna med lite mer erfarenhet använder sig däremot i stor 

utsträckning av experter och yrkesverksamma, och Sara listar även intervjuer med 

dessa som sin favoritkälla för research. Desrochers och Pecoskie (2014) fann även de 

i sin studie av författartack att många av författarna använde sig av informanter och 

såg dessa som viktiga informationskällor, vilket också Smith (2015), Holappa (2017), 

Russell (1995) och Borgström (2015) fann i sina studier. Borgström (2015) beskriver 

hur författarna både kunde fråga yrkeskunniga om personliga upplevelser och 

faktauppgifter. Ett talande exempel för detta i denna studie är när Sara ville intervjua 

någon som utfört hjärt- och lungräddning för att kunna beskriva händelseförloppet på 

ett övertygande och korrekt sätt. 

 

”Google is my friend” var en fras som förekom flera gånger på antingen engelska 

eller svenska under intervjuerna, men samtidigt uppvisade informanterna ett tydligt 

källkritiskt tänkande när de bedömde ifall den funna informationen var trovärdig. 

Detta överensstämmer med hur närapå samtliga av Smiths (2015) informanter listade 
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Google som sin vanligaste informationskanal. Informationskanaler i form av internet 

och dess sökmotorer fungerar ofta som en ingång till informationssökandet. Detta då 

dessa kanaler är lättillgängliga samt brukar användas inledningsvis i de flesta av mina 

informanters research. Genom sökningar på nätet bygger sig informanterna sedan en 

uppfattning om vilka andra informationskanaler och källor som tangerar den 

eftersökta informationen, samt hur de kan gå vidare i sin research. 

 

Gällande informationskanaler såsom bibliotek besöker alla utom en informant dessa 

för att hitta material i sitt informationssökande till sina skrivprojekt. Dessa besök sker 

i varierande grad, och de nya författarna samt författaraspiranten brukar inte be 

bibliotekspersonalen om hjälp, även om vissa av dem skulle be om hjälp vid behov 

samtidigt som andra absolut inte kan tänka sig att göra det. De mer erfarna författarna 

ber personalen om hjälp när de inte hittar något eller ifall de vill ha tips på relevant 

litteratur. Intressant nog skiljer sig dessa resultat från Holappas (2017) och Russells 

(1995) då deras resultat visar på att författare inte använder sig av bibliotek i någon 

större utsträckning. Gällande arkiv har två av informanterna i denna studie besökt 

dessa och även haft kontakt med arkivarier, och en av författarna har haft kontakt 

med arkiv för att utröna vilken form av dokument som finns där. Fyra informanter har 

också besökt museer i samband med sin research, och hälften av dem har då tagit 

hjälp av museipersonal. 

 

Precis som Smith (2015) och Holappa (2017) rekommenderar jag att bibliotekarier på 

folk- och forskningsbibliotek bör försöka sätta sig in i de informationsbehov som 

finns hos fiktionsförfattare och författaraspiranter. Smiths (2015) förslag om att 

utveckla programverksamhet för författare känns som en utmärkt startpunkt. Till 

exempel skulle föreläsningar för både utgivna författare och författaraspiranter om 

hur det går att använda bibliotek och de resurser som finns där för att göra research i 

sitt skönlitterära skrivande kunna vara en återkommande programpunkt. Workshops 

kring detta skulle ytterligare kunna stärka denna användargrupps informationssökning 

och förhoppningsvis även synliggöra vilka informationsbehov som finns. 

 

För att sammanfatta så använder sig författarna och författaraspiranten i denna studie 

av många olika sorters källor, samt är källkritiska och reflekterar aktivt över källornas 

trovärdighet. Samtliga informanter använder kanaler såsom internet och besöker 

bibliotek frekvent, medan arkiv och museer besöks i något mindre utsträckning. De 

mer erfarna författarna ber okända experter samt yrkesverksamma om hjälp och 

intervjuar ofta dessa, vilket de nya författarna och författaraspiranten hittills ännu inte 

har gjort alls. Detta leder osökt in på nästa ämne i form av informationsbarriärer. 

6.4. Informationsbarriärer vid research 

Alla informanter i denna undersökning känner av eller har känt av barriärer när de har 

upplevt att de skulle behöva göra intervjuer med experter samt yrkesverksamma för 

att komma åt information som annars är svåråtkomlig. Denna informationsbarriär har 

informanterna upplevt som författaraspiranter, men två av författarna som hittills har 

gett ut varsin roman samt författaraspiranten upplever ännu denna form av barriär i 

sin research. 
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De tre mer erfarna författarna beskriver det som att de efter sina författardebuter känt 

sig mer säkra i rollen som författare och därmed vågat be även okända experter och 

yrkesverksamma om hjälp. Att ha en tidigare utgivning att hänvisa till och ett förlag i 

ryggen har stärkt dem i deras yrkesroll som författare. Både Charlotte och Sara talar 

om en snöbollseffekt vid kontakt med experter och yrkesverksamma, vilket leder till 

att deras kontaktnät breddas och att de har lättare för att hitta rätt person att intervjua. 

Holappas (2017) resultat visar också på att författaraspiranter och författare som nyss 

debuterat rådfrågar experter i mindre utsträckning än mer erfarna författare. 

 

När denna informationsbarriär kommer på tal under gruppintervjun kommer de mer 

erfarna författarna med användbara tips och berättar om alla sina positiva upplevelser 

i samband med intervjuer och kontakt med experter och yrkesverksamma, vilket leder 

till insikter hos de nya författarna och författaraspiranten om att även okända personer 

med specialkunskaper med största sannolikhet bara tycker att det är trevligt att bli 

intervjuade av både författare och författaraspiranter, då de flesta trots allt tycker om 

att dela med sig av sina kunskaper till andra. Just det faktum att informanter kan få 

nya insikter och ökad förståelse genom att delta i vetenskapliga studier är något som 

även Osborne (2010) lyfter. 

 

I och med denna informationsbarriär för intervjuer med experter och yrkesverksamma 

går det att skönja flera av Wilsons (1981) faktorer som påverkar informanternas 

informationssökningsbeteende. Informationsbehoven här är främst av en intellektuell 

karaktär då informanterna är ute efter information som kan hjälpa dem i det 

skönlitterära skrivandet, men de kan även sägas ha ett känslomässigt behov då 

intervjuer med experter på ett sätt kan stärka självförtroendet i rollen som författare 

eller författaraspirant. De personliga barriärerna handlar här om att författaren eller 

författaraspiranten upplever att yrkesverksamma eller experter skulle kunna tycka att 

de stör, är konstiga eller skulle vägra att bli intervjuade. De sociala barriärerna ligger i 

att författaraspiranter ofta upplever att de saknar legitimitet då de inte har fått en 

roman publicerad eller har något förlag. Slutligen består de samhällsrelaterade 

barriärerna av att informanterna upplever att de skulle uppta experternas och de 

yrkesverksammas dyrbara arbetstid, och detta eventuellt även i onödan då det inte är 

säkert att deras bokmanus blir antagna. 

 

Andra typer av personliga barriärer som både Christine och Linnea upplever är när de 

inser att de måste göra research, eftersom ingen av dem egentligen tycker om att göra 

detta i samband med sitt skrivande. Christine känner också att hon ibland inte gör 

tillräckligt med research, medan Linnea istället kan känna att hon måste använda all 

information som hon hittar. 

 

Sofie har snarare en personlig barriär i form av att hon kan vara osäker på vilken sorts 

information hon behöver. Charlotte och Sara i sin tur upplever personliga och sociala 

barriärer i form av tidspress vid deadlines från förlaget när de är i behov av mer 

research. Även Smiths (2015) informanter upplever detta. För Sara leder stressen som 

detta medför till ännu en personlig barriär där hon börjar undra ifall hon är en bluff. 

 

Utöver detta kan både Sofie och Sara tycka att det är svårt att veta vem de borde 

intervjua, vilket kan sägas vara en både personlig och social informationsbarriär. I 

samband med intervjuer upplever Sara även att det är lättare att be om hjälp desto mer 
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framgångsrik hon blir, men samtidigt undrar hon ibland om hon på detta sätt utnyttjar 

andras kompetens, och hon tycker också att det är svårare om hon inte känner 

informanterna som hon ska intervjua då hon tar upp deras tid och inte erbjuder någon 

ekonomisk ersättning – dessa barriärer går att se som både personliga och 

samhällsrelaterade. Ytterligare en samhällsrelaterad barriär som Sofie känner av är att 

det kan vara svårt att få tillträde till vissa platser om de är stängda för allmänheten. 

Till skillnad från denna studies resultat upplevde informanterna i Holappas (2017) 

studie till största del samhällsrelaterade informationsbarriärer i form av att göra resor 

till olika platser för research, vilket kunde kopplas till informanternas ekonomi. 

 

Andra samhällsrelaterade informationsbarriärer som informanterna i denna studie 

upplever är att de inte hittar den information som de eftersöker, samt att det ibland 

kan vara svårt att veta ifall det går att lita på hittad information från internet, speciellt 

om den skiljer sig åt på olika hemsidor. Dock har samtliga av de intervjuade en enkel 

lösning på detta – eftersom de alla skriver fiktion och utöver det även fantastik, så 

behöver de inte hålla sig till fakta, utan kan fabulera fritt ifall det skulle behövas och 

om det är bättre för själva berättelsen. På detta sätt går det att ta sig runt denna 

informationsbarriär genom att författa fantastik. 

6.5. Informationssökning för att konstruera fantastik 

I gruppintervjun enas informanterna om att alla som skriver fantastik har möjlighet att 

göra roligare research än de som enbart skriver realism, samt att fantastikförfattare 

både i sitt skrivande och i sin research kan ta med så mycket mer. Informanterna delar 

även en åsikt om att de som skriver fantastik ofta inte behöver hålla sig lika nära fakta 

och verkligheten i sitt fiktionsskapande. I grund och botten går det att tumma på 

verkligheten så länge läsarna uppfattar fiktionen som tillräckligt trovärdig då det 

gärna ska kännas som att det som sker skulle kunna hända på riktigt – trots magi samt 

varelser såsom vampyrer och hamnskiftare, och kanske just därför. Detta är även 

något som Osborne (2010) belyser i sin artikel om arkiv: ”For […] authors, ideas are 

everywhere; but they are just the starting point. The story is in the details, getting the 

right feel in the story, making it real for the authors themselves and ultimately for the 

readers.” (Osborne 2010, s. 2). Någonting som Sofie lyfter i sin intervju är att det i 

fantasy finns ett stort utrymme för att använda sin fantasi, medan science fiction som 

genre brukar kräva mer research baserad på vetenskapliga rön. Denna skillnad är även 

något som Smith (2015) och Holappa (2017) uppmärksammar. 

 

I fantastiken verkar det finnas ett behov av research, men kanske på lite andra grunder 

än i realism – då fantastikförfattare även behöver skapa och hantera övernaturliga 

inslag och världsbyggen. Exempelvis gjorde Christine knappt någon form av research 

när hon skrev realism, men i samband med hennes senaste skrivprojekt som kommer 

att bli en fantasyroman har hennes informationssökande ökat drastiskt, trots att hon 

inte brukar tycka om att göra research i sitt skrivande. Kanske informationssökandet 

vid författandet av fantastik är lite intressantare? 

 

Flera av informanterna beskriver hur de redan som barn inhämtade information om 

övernaturliga väsen i folktron genom fantastiklitteratur och faktaböcker, samt från 

muntliga berättelser såsom spökhistorier eller sagor. På detta sätt har informanterna 
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över lång tid byggt upp en kunskapsbank som de har stor nytta av då de konstruerar 

sina berättelser och fantastikvärldar. 

 

Intervjuerna med informanterna pekar på att de gör extensiv research för att bygga 

upp sina fantastikvärldar och de övernaturliga väsen som befolkar dessa. Dock ser 

research i samband med fantastik ut att skilja sig lite från informationssökning inom 

andra skönlitterära genrer, då det ofta kan handla om att utveckla samt att göra 

välkända övernaturliga varelser till någonting eget. Till exempel försöker Louise 

förhålla sig normkritiskt till vampyrstereotyper som den sexige vampyrmannen. Det 

kan även handla om att skapa helt nya former av väsen. För att få en uppfattning om 

sina skapelser använder sig Sofie av ett grepp som troligtvis inte så många författare 

av realism skulle använda. Hon både ritar och skulpterar sina varelser för att på detta 

sätt göra dem mer verkliga och bygga sig en bild av deras fysiska attribut. Just att 

göra illustrationer uppmärksammades även av några av Holappas (2017) informanter. 

 

Vid konstruktionen av fantastikvärldar och magisystem krävs det även att författaren 

eller författaraspiranten skapar regler för hur dessa fungerar i form av exempelvis 

samhällsskick, sociala koder och logiker för hur magi eller de väsen som befolkar 

världen fungerar. Louise har använt sig av handböcker om att skriva fantastik och de 

råd som ges rörande världsbygge i dessa. Christine däremot bygger upp regler för sina 

övernaturliga inslag medan hennes berättelse utvecklas. Informanterna använder sig 

också ofta av vetenskapliga källor som har sin grund i bland annat fysik, biologi och 

astronomi för att konstruera övertygande världar och magisystem. 

 

Mycket av informanternas research centreras kring att undersöka och bilda sig en 

uppfattning om vad andra tidigare skapat inom skönlitteratur, film och andra former 

av fiktion, samt vad som existerar inom folktro och mytologi. För Charlotte leder 

detta till att hennes övernaturliga inslag ofta formas till en hybrid av fantasi och 

mytologi. Något som Sara dessutom pekar på är att man som författare bör hantera 

mytologier med respekt, och att hon personligen inte skulle använda sig av vilka 

mytologier som helst. Eftersom en stor del av informationsinhämtningen fokuserar på 

skönlitteratur och andra typer av fiktion så blir research inom fantastik följaktligen 

också till en form av inspirationsinhämtning. 

6.6. Research kontra inspiration 

Ett ämne som uppkom under i princip alla individuella intervjuer var hur inspiration 

förhöll sig till research i skönlitterärt skrivande. Därför beslutade jag mig för att ha 

med ett tema som behandlade även detta i gruppintervjun. 

 

För Charlotte, Sara och Sofie, som är de tre informanter som har gett ut flera verk, så 

brukar deras research leda till inspiration. Charlotte ser ett direkt samband mellan sin 

informationssökning och den inspiration samt de idéer hon får. Utan research hade 

hennes Idijärvi-trilogi inte blivit av, eftersom det var detta som drev skapandet och 

utformandet av böckerna. Även i Sofies fall upplever hon att research och inspiration 

är tätt sammanlänkade. Dessa hakar ofta i varandra då Sofie upptäcker ny information 

som utmynnar i uppslag till nya skrivprojekt. På detta sätt vävs informationssökandet 

samman med den inspiration som det genererar, och flyter ihop med Sofies egen 
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fantasi. Sara i sin tur upplever att informationssökandet gör att hon får inspiration i 

form av nya idéer som hon själv kanske inte skulle ha tänkt på om hon inte hade gjort 

research. 

 

Av de två informanterna som helst inte utför research i sitt skrivande så inspireras 

Linnea istället av den kunskap som hon redan har, samt får idéer av information som 

letar sig fram till henne när hon gör andra saker i vardagen som inte nödvändigtvis är 

kopplade till aktivt informationssökande. Christine kopplar inte ihop research så 

mycket med inspiration, vilket troligtvis har att göra med att hon ogillar research och 

därmed varken upplever det som lustfyllt eller särskilt inspirerande. Detta är även 

något som Smith (2015) märker av bland sina informanter: ”The participants who do 

not enjoy the process and would rather focus on the writing aspect of their project 

tend to perform fewer searches and seek fewer sources.” (Smith 2015, s. 269). 

 

Författaraspiranten Louise ser snarare inspiration och research som synonymt med 

varandra och gör inte så stor skillnad på dem. Under den inledande researchen till sitt 

senaste skrivprojekt upplever Louise redan i sin materialinsamlingsfas att sökandet 

efter information ger henne överraskande mycket inspiration. 

 

I sin artikel diskuterar Doyle (1998) författares inspiration, där hon benämner själva 

startpunkten för en ny idé till ett skrivprojekt som seed incidents: ”The answer was 

always a description of an event. Something lived through, heard about, or read.” 

(Doyle 1998, s. 30). Dock tar Doyle (1998) inte upp inspiration i förhållande till 

research, trots att flera av de händelser som sår fröet till de intervjuade informanternas 

nya skrivprojekt grundar sig i iakttagelser och i en form av inhämtning av tidigare 

okänd information. Av Doyle (1998) beskrivs dessa händelser som ett mysterium som 

författare känner ett behov av att undersöka närmare. Detta undersökande innefattar 

troligtvis även någon form av informationssökning, vilket Doyle (1998) endast 

omnämner i en parentes efter att ha skildrat hur hennes informanter hanterar hinder i 

skrivandet: ”Others, such as Peters, explored the difficulty in various ways (e.g., 

carried out writing research on the settings of their works).” (Doyle 1998, s. 32). 

 

Däremot diskuterar Borgström (2015) detta i sin kandidatuppsats då en av hennes 

forskningsfrågor behandlar hur författares informationssökning är kopplad till deras 

kreativa processer. Borgström (2015) pekar exempelvis på hur funnen information 

kan fungera både som en källa till fakta och som en inspirationskälla i skrivandet, och 

sammanfattar det som att: ”[…] överlag visade intervjuerna ett interaktivt förhållande 

mellan fakta och inspiration under informationssökningsprocessen.” (Borgström 

2015, s. 14). Detta överensstämmer väl med resultaten för denna studie. 

 

Såsom tidigare nämnt kopplas flera av de källor som informanterna använder sig av i 

sitt informationssökande samman med inspiration, vilket även Smith (2015) noterar. 

Själva läsandet av skönlitteratur refererar Charlotte till som just inspirationsläsning, 

samtidigt som det tillsammans med andra former av fiktion fungerar som research. 

Med andra ord förefaller research och inspiration vara nära sammanlänkade med 

varandra, och kan inom denna kontext sägas utgöra en tätt sammanvävd spindelväv 

av idéer och den information som dessa väcks av.  
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7. Avslutning 

I det förra kapitlet analyserades och diskuterades resultaten från denna studie utifrån 

uppsatsens forskningsfrågor, teoretiska perspektiv, samt tidigare forskning. I det här 

avslutande kapitlet kommer masteruppsatsens slutsatser att fastställas, vilket följs av 

en utvärdering av den teori och metod som använts i denna uppsats, samt förslag på 

vidare forskning kring hur författare informationssöker i sitt skönlitterära skrivande. 

Kapitlet avslutas med ett kortare slutord. 

7.1. Slutsatser 

Följande slutsatser går att dra utifrån denna studie: Samtliga informanter använder sig 

av sökstrategier såsom snabbsökning, bärplockning och pärlodling. Strategierna 

snabbsökning och bärplockning används i större utsträckning än pärlodling. De 

intervjuade använder sig av flera tillvägagångssätt i sin research, där skriftliga källor 

såsom hemsidor och litteratur, samt intervjuer och besök på platser nyttjas ofta. 

 

Istället för att fokus inom forskning läggs på indelning av olika författartyper bör 

fokus läggas på själva arbetssättet i författares skrivprocesser. I en teoretisk modell 

för researchcykler vid skönlitterärt skrivande har jag valt att koncentrera mig på just 

författarnas arbetssätt och kommit fram till följande tre kategorier för när research 

utförs i skrivprocessen: förhandskonstruktion där informationssökning sker innan 

skrivandet, växelverkan där det skönlitterära skrivandet varvas med research, samt 

efterhandskonstruktion där informationssökandet sker efter skrivpassen. Samtliga av 

dessa arbetssätt används av de informanter som deltog i studien. 

 

Informanterna använder sig av många olika typer av källor, och resonerar källkritiskt 

vid informationssökning. Samtliga av de intervjuade brukar kanaler såsom internet, 

samt besöker bibliotek ofta i sin research. Arkiv och museum besöks i en något lägre 

utsträckning. De mer erfarna författarna intervjuar både experter och yrkesverksamma 

medan de nya författarna och författaraspiranten inte gör detta. 

 

När författarna ännu var författaraspiranter upplevde de barriärer i samband med att 

rådfråga experter och yrkesverksamma. Detta är även något som de nya författarna 

och författaraspiranten fortfarande upplever. Baserat på de mer erfarna författarnas 

upplevelser så tycker experter och yrkesverksamma med största sannolikhet bara att 

det är roligt att hjälpa skrivande personer med deras research – oavsett om det rör sig 

om författare eller författaraspiranter. 

 

Barriärer i form av brist på information eller information med bristande trovärdighet 

övervinns lätt genom att fabulera fritt, då informanterna skriver fiktion och fantastik. 
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Research vid författandet av fantastik handlar till stor del om att informanterna tittar 

på hur andra författare har gjort, samt undersöker vad som existerar i folktro och 

mytologier. Researchen blir i samband med läsandet av skönlitteratur till en form av 

inspirationsinhämtning. Research och inspiration är nära knutna till varandra, och det 

går följaktligen inte att dra en klar linje mellan dessa två. 

7.1.1. Utvärdering av teori och metod 

Gällande de valda teoretiska modellerna samt sökstrategierna så har dessa fungerat 

väl i förhållande till studiens syfte och uppsatsens forskningsfrågor. Eftersom själva 

researchmomentet saknades i Sharples (1994) teoretiska modell för skrivprocessen, så 

ledde det till att jag utvecklade en egen teoretisk modell för när informationssökning 

brukar utföras av författare i deras skrivprocesser. Samtliga av sökstrategierna fanns 

även de representerade och jag fann flera informationsbarriärer som gick att inordna 

efter Wilsons (1981) teoretiska modell. Förväntningarna som jag hade på min metod 

var att den skulle fungera väl för syftet med denna masteruppsats, vilket jag efter 

materialinsamlingen och resultatredovisningen, samt analysen kan konstatera att den 

gjorde. Som intervjuare upplevde jag att det var en stor fördel att göra intervjuerna på 

plats med informanterna, då jag som intervjuare kunde bilda mig en uppfattning om 

informantens reaktioner på frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Med tanke 

på hur mycket vi människor signalerar genom vårt kroppsspråk är jag övertygad om 

att det finns en poäng i att göra intervjuer öga mot öga. 

7.1.2. Vidare forskning 

Vidare forskning skulle med fördel kunna bedrivas genom interdisciplinär forskning i 

ett samarbete mellan discipliner för litterärt skapande eller kreativt skrivande, samt 

biblioteks- och informationsvetenskap. Följande forskning skulle exempelvis kunna 

utföras: 

 

 En övergripande och kvantitativ studie över hur författare i Sverige söker 

information i sitt skrivande. 
 

 Kvantitativa eller kvalitativa studier med författarutbildningar såsom 

Författarskolan på Lunds universitet i fokus – hur skiljer sig studenternas 

informationssökning från författares? I detta fall kan det även vara relevant att 

utföra en studie över hur många svenska författarutbildningar som har med 

research i skönlitterärt skrivande som ett undervisningsmoment. 
 

 Djupstudier inom olika genrer och format av skrivande, exempelvis hur 

facklitterära författares research skiljer sig från skönlitterära författares – eller 

poeters. 

7.2. Slutord 

Förhoppningsvis har denna studie även gett några handfasta tips och strategier till hur 

det går att söka information vid skapandet av fiktion. Kanske kan denna undersökning 

rentav leda till att fler författare och författaraspiranter kommer över de barriärer och 
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trösklar som de upplever vid research i sitt skönlitterära skrivande? Man kan alltid 

hoppas. För mig har skrivandet av denna masteruppsats i alla fall lett till att jag 

slutligen tog de där stegen över tröskeln in till Universitetsbiblioteket. Väl där bad jag 

bibliotekarierna om hjälp med researchen till mitt bokmanus. Och de visade sig vara 

hur trevliga som helst. 
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Bilaga 1. Intervjuguide – individuella intervjuer 

Intervjuguide: Hur författare informationssöker i sitt skrivande 
 

Syftet med den här intervjun är att undersöka hur du gör research eller 

informationssöker i ditt skönlitterära skrivande. Svaren kommer att redovisas i en 

masteruppsats på Lunds universitets masterprogram i Biblioteks- och 

informationsvetenskap. Du får själv välja om du vill vara anonym eller ifall du vill ha 

med ditt namn. Om du är osäker på vad jag menar med en fråga så be mig gärna att 

förtydliga. 

 

Bakgrund 

 Skulle du kort vilja berätta om din bakgrund i samband med ditt skrivande? 

Skrivarutbildningar? Hur länge har du skrivit? Vad fick dig att börja skriva? 

 Vad har du fått publicerat? 

 Hur många bokmanus har du slutfört? 

 Vilka genrer skriver du inom? 

 Vilka målgrupper riktar du dig till? 

 

Research 

 Brukar du göra research? Det vill säga söka efter information i samband med 

ditt skrivande? 

 Brukar du stöta på någon form av svårigheter i din research? Vad i så fall? 

 Hur gör du om du inte lyckas finna den information du är ute efter? 

 Berätta om ett tillfälle då du kört fast och inte kunnat hitta någon information. 

 

Varför? 

 Vad brukar vara de huvudsakliga skälen till att du söker information i ditt 

skrivande? Och om inte – varför söker du inte information? 

 

När? 

 När i din skrivprocess brukar du börja söka information? 

 Skiljer detta sig beroende på vad du skriver om? 

 Söker du information fortlöpande i ditt skrivande, eller samlar du först in 

relevant information innan du börjar skriva – eller sker det först efter att du 

har skrivit? 
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Vad? 

 Vilka sorters källor brukar du använda dig av? (Facklitteratur, skönlitteratur, 

grafiska romaner, poesi, musik, film, videoklipp, vetenskapliga artiklar, foton, 

kartor, konst, intervjuer, fokusgrupper, din omgivning, att du själv testar 

något som dina karaktärer ska göra) 

 Angående källkritik: Reflekterar du över varifrån källorna kommer? Ifall de är 

tillförlitliga? 

 Använder du dig av flera olika källor för att styrka din research? 

 

Var? 

 Var någonstans brukar du leta efter information? 

 Via nätet? I litteratur? Uppsöker du någon form av kulturinstitution? 

Rådfrågar en expert? 

 Brukar du ha någon strategi eller ordning för var du börjar leta först? 

 

Vem? 

 Brukar du ta hjälp av någon annan när du vill hitta information i ditt 

skrivande? Vem i så fall? (Experter inom ämnet, biblioteks-, arkiv- eller 

museipersonal, skrivarkollegor, specifika yrkesutövare, fokusgrupper)  

 Vilka brukar du inte rådfråga? Varför? Känns det som att det finns någon 

form av barriär? 

 

Hur? 

 Kan du beskriva hur du sökte information när du gjorde research till ditt första 

skrivprojekt? 

 Hur har du sökt information i ditt senaste skrivprojekt? 

 Märker du någon skillnad i hur du gör research nu jämfört med tidigare? 

 Händer det att du snubblar över intressant information som för dig vidare? 

 

Research i fantastik 

 Hur går du tillväga för att söka information när det kommer till övernaturliga 

inslag i dina texter? 

 Exempelvis vid världsbygge? Vid utvecklande av övernaturliga varelser? 

 

Avslutningsvis 

 Känner du att det finns något vi missat att tala om? 

 Finns det något som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2. Diskussionsteman – gruppintervju 

Gruppintervju – teman 
 

Research och inspiration 

 Hänger dessa ihop för er? Hur? Varför inte? 

 

Informationsbarriärer vid research 

(personliga, relaterat till sociala roller, omgivningen) 

 Upplever eller har ni upplevt detta? 

 Tvivel kring ifall det går att rådfråga experter/yrkeskunniga? 

 Har dessa någon gång ifrågasatt er vid kontakt? 

 

Research under skrivprocessen 

 Hur ser ni på olika indelningar av författare baserat på arbetssätt – taxonomier 

av ”författartyper” eller författarroller – såsom: 

 Landskapsarkitekt – trädgårdsmästare 

 Planerare – upptäckare 

 

Min tanke: Fel att lägga fokus på författartyper när det egentligen handlar om flera 

olika sorters tillvägagångssätt som samma författare kan använda sig av under olika 

perioder i sitt skrivande. 

 

Sharples (1994) modell för skrivprocessen: 

 Cirkulär – engagement och reflection. 

 

Olika typer av tillvägagångssätt för när research utförs: 

 Förhandskonstruktion – research först, sedan skrivande 

 Efterhandskonstruktion – skrivande först, sedan research 

 Växelverkan – skrivande och research varvat med varandra 

 

Sökstrategier 

 Snabbsökning/Quick-and-dirty – googla, kolla upp snabbt. 

 Bärplockning/Berry-picking – söka sig fram från ett resultat till ett annat, 

klicka sig vidare via länkar på Wikipedia/Nationalencyklopedin. 
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 Pärlodling/Pearl-growing – utgå ifrån en källa för att finna fler sätt att söka 

efter information kring ämnet, t.ex. synonymer för sökord. 

 

Fantastikresearch 

 Research till fantastik – hur resonerar ni kring detta? 

 


