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Skolbarn lär sig skriva på datorn, bokstäverna är lika  
för alla. Den personligt formade lutningen  

på ett ord kan snart vara ett minne blott. Vi gick på jakt  
efter handskriftens sista utposter.

TEXT ANNA LILJEMALM  FOTO ERIK ABEL 
HANDSKRIFT VALDEMAR STR ANDLER FR ANKLIN, 13 ÅR

 Elin Cullhed skrev sin debutro-
man som besatt. Texten om tre 
unga feminister i Tierp hamra-
des fram på datatangenterna i 
ett rasande tempo. Så fort hon 
fick chansen plockade hon fram 
sin laptop och skrev. I sängen, i 

vardagsrumssoffan, på golvet och i torpet. Alltid 
med samma låtlista i hörlurarna. Att trycka på 
play var som att avfyra startskottet i ett maraton-
lopp.

– Jag blev helt absorberad och hade världens 
adrenalinpåslag. Det passade texten, den behövde 
ett brinnande nu, säger Elin Cullhed.

Det tog ett halvår. Sedan var ungdomsromanen 
Gudarna klar. Den fick strålande recensioner, 
men i samma stund som hon slutade skriva 
upptäckte hon en molande smärta i vänstra axeln. 
Egentligen var det en cocktail av faktorer. Hon 

hade till exempel som vana att alltid bära sin 
1,5-åring på vänster arm för att ha höger arm fri. 
Klart är i alla fall att månader av oergonomiskt 
skrivande och spända axlar inte var vad hon 
behövde.

Sjukgymnasten beordrade Elin Cullhed att 
hålla sig borta från datorn, men som kultur-
journalist och som lärare på skrivarlinjen på Wiks 
folkhögskola i Uppsala var det inget alternativ att 
sluta skriva. Så vad skulle hon göra?

I ÖVER 5 000 ÅR har människan kommunicerat 
genom handskrift. Från början med symboler 
och bilder, men så småningom också med 
skriftspråk och bokstavssystem. Alldeles 
enkelt har det inte varit. Så sent som på 
1800-talet användes fågelfjädrar som 
doppades i bläck. När fjädern lyftes 
från pappret rann bläcket  ohejdat, 

Handskrift_korrad.indd   64 2018-01-10   14:54



Handskrift_korrad.indd   65 2018-01-10   14:54



66 TIDNINGEN VI FEBRUARI 2018

störd hela tiden. Popp! Ett filmklipp. Popp! Ett 
sms. Jag hade inte tänkt så mycket på det innan, 
men det blir väldigt fragmenterat och det slipper 
man när man skriver för hand. Barnen stör min-
dre när jag sitter med blocket i stället för datorn 
också, säger Elin Cullhed.

Hennes elever på skrivarlinjen är mellan 
20 och 28 år gamla och skriver gladeligen alla 
inlämnings uppgifter för hand. I utvärderingar har 
hon frågat om de vill slippa pappersstenciler och 
i stället jobba digitalt, men det vill de inte. Några 
har en strikt anti tech-inställning, de saknar Face-
book och äger ingen dator. Andra gillar helt enkelt 
känslan av papper och penna.

– Jag blev väldigt förvånad över det. De vill 
erövra det analoga, säger Elin Cullhed.

I grundskolan har handskriftens position 
kraftigt försvagats sedan mobiler, datorer och 
läsplattor gjort entré. Kravet att kunna skriva 

vilket skapade både droppar och plumpar. 
Lösningen blev att skriva med skrivstil och binda 
ihop bokstäverna med bågar. Det hela tog tid att 
lära sig. Snyggt skulle det vara också. Skolbarnen 
fick betyg i välskrivning.

Med de moderna bläckpennorna gick det enkelt 
att kontrollera bläcket. I stället för den omständ-
liga skrivstilen blev det vanligare att texta och låta 
varje bokstav stå för sig själv. Det öppnade också 
för olika handstilar och mer personliga uttryck.

Under många hundra år var handskriften lika 
självklar som stjärnorna på himlen. Grosshand-
laren skrev kvitton för hand och när vi gick till 
doktorn fick vi ett handskrivet recept att ta med 
till apoteket. Till avlägsna vänner och familje-
medlemmar skrev vi långa handskrivna brev.

Just breven är extra intressanta. Handskriften 
har nämligen haft en betydande roll inom his-
torieskrivningen. Svenskar som utvandrade till 
Amerika på 1800-talet skrev hem med snirkliga 
bokstäver. Även många författare har skrivit av sig 
i brev. Breven har senare analyserats av historiker 
och experter. Vem vet hur många av dagens mejl 
som går att läsa om några hundra år?

I ETT TORP UTANFÖR Sala i Västmanland sitter 
nu författaren Elin Cullhed i en soffa med ett 
olinjerat anteckningsblock i händerna. Med yvig 
handstil har hon fyllt sida upp och sida ner. Ibland 
har hon skrivit med bläck och ibland med blyerts. 
Ibland är det helt sönderkluddat av ändringar och 
ibland passerar flera sidor utan en enda stryk-
ning. På ett uppslag har dottern tagit sig friheten 
att rita en streckgubbe.

Elin Cullheds nya roman är en kärlekshistoria 
(hennes farmor tyckte att det var för lite kärlek i 
förra boken). Texten är till största delen skriven 
för hand. Det senaste året har hon även skrivit 
krönikor och recensioner för hand. Texten dikte-
ras sedan in i datorn.

– Det är påtagligt mer fysiskt att skriva för 
hand. När jag trycker pennan mot ett papper, det 
är som att det händer något med mig då. Det jag 

skriver känns viktigare och får mer kraft. Jag 
är mer vaksam på vad jag skriver, säger Elin 
Cullhed.

Samtidigt älskar hon flödet som blir på 
en dator. Hon saknar det, men oväntat 

nog blir det inte färre ord när hon skriver 
för hand. Tvärtom. Med papper och penna blir 

hon mer ordrik. Texten tar fler omvägar och hon 
svävar ut mer. Kanske för att hon är van att skriva 
kort när hon sitter vid Facebook och Twitter. Hon 
har också hittat ett helt annat lugn i skrivandet.

– När man skriver på dator låter man sig bli 

När kroppen sa ifrån började Elin Cullhed 
skriva för hand.
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med skrivstil försvann ur läroplanerna 1985. 
Handskriften finns kvar, men bara som ett kun-
skapskrav i årskurs 3. Då ska barnen kunna skriva 
läsligt på dator och för hand. Själva handstilen 
bedöms dock inte.

CAROLINE LIBERG ÄR professor i utbildnings-
vetenskap vid Uppsala universitet. Hon har 
undersökt hur knäckandet av läskoden förändras 
när skol elever går från att lära sig skriva för hand 
till att i stället lära sig skriva med hjälp av varsin 
dator.

– Det visade sig att de här barnen knäckte koden 
och lärde sig skriva mycket snabbt. Bara två 
månader efter skolstart kunde de flesta barnen 
skriva läsbara texter. På dator slipper man ju alla 
finmotoriska problem. Att sitta och formulera 
bokstäver på ett papper är svårare än att trycka på 
knappar på en dator, säger Caroline Liberg.

I studien användes dataprogram med talsyntes 
så att barnen på egen hand kunde markera text 
eller bokstäver och få det uppläst. Det gjorde att 
eleverna fick snabb respons och direkt kunde höra 
om de skrivit ”hal” eller ”hall” utan att behöva 
fråga läraren. Att barnen gjorde så snabba fram-
steg skapade också en ökad självkänsla. Studien 
omfattade dock bara två skolklasser. För att dra 
några säkra slutsatser krävs mer forskning.

Maj Götefelt är undervisningsråd på Skolverket. 
Hon berättar att handskriften sitter säkert, den 
kommer inte att försvinna från läroplanen inom 
överskådlig framtid. Hon menar att skolan har en 
skyldighet att lära ut hur man formar en bokstav 
med penna och papper. Det kan också vara bra att 

kunna den dagen då 
datorn eller läsplattan 
inte fungerar.

En undersökning vid 
universitetet i Sta-
vanger visade nyligen 
att vi minns bättre vad 
vi skrivit om vi använ-
der penna och papper. 
Forskarna tror att vi 
tvingas fokusera på ett 
annat sätt när vi skriver 
för hand än när vi 
hamrar på ett tang-
entbord. En liknande 
studie vid Princeton i 
USA slår fast att elever 
som antecknat för hand 
presterar bättre på prov 
än elever som anteck-
nat digitalt.

Fortfarande uppstår dock en krock mellan ge-
nerationerna när det kommer till själva handsti-
len.

– Jag har själv arbetat som lärare och ibland 
när jag skrev kunde inte eleverna tyda det. De är 
så ovana vid att se skrivstil. Många elever tycker 
det är jättespännande och ser det som en hemlig 
stil. På samma sätt har de väldigt svårt att tyda 
farmors gratulationskort, samtidigt som farmor 
inte kan följa barnens skrivande om hon inte har 
en dator. Det är lite synd. Personligen tycker jag 
att det är något väldigt speciellt med handskriven 
text, säger Maj Götefelt.

NÄR TEXT SKRIVS för hand kan vi ana vem som 
har skrivit bara genom att studera bokstäverna. 
Horace Engdahl har en gång beskrivit det som att 
en röst tystnar när vi slutar skriva för hand och 
nöjer oss med de standardiserade bokstäverna på 
datorer, mobiler och läsplattor.

Att handstilen är personlig råder det inga tvivel 
om. Några som har som yrke att studera handstil 
är grafologer. De utgår från handstil för att säga 
något om personlighet och allmän hälsa. En per-
son som skriver smått och petigt sägs till exempel 
vara snål eller gnetig. Förr användes handstilsana-
lys flitigt i samband med anställningsintervjuer i 
Sverige och många andra länder.

En helt annan yrkesgrupp som jobbar ute-
slutande med handstil är polisens experter på 
dokumentanalys, eller handstilsforensiker som 
de också kallas. De är en del av Nationellt foren-
siskt centrum i Linköping och studerar dagligen 
handstil under lupp. Handstilen anses nämligen 

En ny Elin Cullhed-roman tar form.

HUR SKRIVER VI?
SVENSKARNAS 
skriftspråk har föränd-
rats kraftigt. Från att 
skolplikten infördes 
och fram till och med 
1950-talet var det strikt 
skrivstil som gällde. 
Alla fick lära sig att 
skriva på samma sätt 
och eleverna fick betyg 
i välskrivning. Barn 
som skrev med vänster 
hand tvingades att 
använda högerhanden.

På 1970-talet ändra-
des skriften i skolan. Det 
medförde att skriften 
som lärdes ut i skolan 
blev ännu krattigare, 
stelare och svårare att få 
flyt i. Den så kallade 
SÖ-stilen, Skol-
överstyrelsestilen, 
sägs ha förstört en 
hel generations 
handstil. Som en 
direkt följd av 
kraftiga protes-
ter plockades 
skrivstilsobligatoriet bort 
ur läroplanen 1985.

I dag väljer en del 
lärare att lära ut skrivstil 
på skoj, annars är det 
textning som gäller. 
Människors handstil 
kan skilja sig väldigt 
mycket från person till 
person. Det finns också 
märkbara skillnader i 
handstil mellan personer 
som är uppväxta i 
olika länder. Helt enkelt 
eftersom de fått lära sig 
att skriva på olika sätt.

SÖ
-st
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vara lika unik som ett fingeravtryck och har 
därför hjälpt till vid många brottsutredningar. På 
mordplatser kan det till exempel finnas små lap-
par med en vägbeskrivning, en dagbok eller något 
annat som kan knyta en misstänkt gärningsman 
till ett brott. När den förre vd:n på teknikbolaget 
Siba, Fabian Bengtsson, kidnappades tvingades 
han skriva ett brev till en tidningsredaktion. 
Polisen körde brevet i expressfart till handstils-
forensikerna för att avgöra om det verkligen var 
Fabian Bengtsson själv som hade skrivit brevet. 
Det var det.

Handstilsforensikernas vanligaste uppgift är 
dock att undersöka namnteckningar i testamen-
ten och liknande avtal för att avgöra om de är äkta 
eller ej. Då jämförs en omstridd skrift med en 
skrift som man är säker på att personen i fråga har 
skrivit.

– Vår disciplin har funnits jättejättelänge. 
Människor förfalskade dokument redan på med-
eltiden. Det här är en gammal vetenskap, säger 

Helene Andersson som är gruppchef för polisens 
dokumentanalysgrupp.

Att bli en skicklig handstilsundersökare tar 
flera år. Det handlar om riktigt små detaljer. Som 
hur man binder ihop vissa bokstäver, hur hårt 
man trycker och hur rakt man skriver. Helene 
Andersson konstaterar samtidigt att den digitala 
tekniken är en utmaning. Förr förfalskade man 
enbart genom att försöka göra en så realistisk 
efterbildning som möjligt. I dag kan man utgå från 
autentiska namnteckningar och klistra in dem i 
nya sammanhang.

I framtiden kommer man förmodligen inte att 
skriva sin namnteckning med papper och penna 
utan på dator. Dokumentanalysgruppen är just nu 
inblandad i ett projekt inom EU som handlar om 
att utveckla en metod att undersöka elektroniska 
namnteckningar.

EN SOM HAR EKONOMISKT intresse i att den 
traditionella handskriften lever vidare är Peter 
Orrgren. Han är vd på penntillverkningsföre-
taget Ballograf i Västra Frölunda. I takt med att 
pennorna försvunnit från taxibilar, läkarmot-
tagningar och skolbänkar har pennindustrin fått 
det svettigt. Som mest har det funnits ett 20-tal 
kulpenntillverkare i Sverige, men i dag är Ballo-
graf det enda bolaget i Norden som överlevt. Det 
är också ett av få verksamma bolag i Europa.

– Vi får en hel del spontanansökningar från 
människor som vill arbeta hos oss. Då svarar 
jag alltid att vi är intresserade, men att vi som 
pennföretag vill ha ett handskrivet brev som 
ansökan. Nio av tio brev är oläsliga. Handstilen 
är så erbarmligt dålig, och utan rättstavningspro-
gram är det många som skriver väldigt fel. Och då 
pratar vi om högutbildade människor som gått ut 
högskolan, säger Peter Orrgren.

Ändå ser han framtiden som ljus. Han tycker 
sig skönja en slags motrörelse mot det digitala. 
Försäljningen av papperskalendrar, antecknings-
böcker och skrivredskap har fått ett litet uppsving 
de senaste åren. Kanske finns det ett behov av 
att få skriva i fred, utan att bli störd av Facebook-
notiser och sms. Även kalligrafi, att skriva vackert, 
blir allt mer populärt. Runt om i landet ordnas 
särskilda kalligrafikurser för den som vill skriva 
tack eller grattis på ett kort och tycker att data-
skriven text känns opersonlig.

Ännu lever handskriften. Man får bara leta 
lite. ■

ANNA LILJEMALM, frilansjournalist som ofta antecknar för 
hand när hon gör intervjuer. För utomstående ögon är 
texten oläslig. Hon kallar handstilen för spionstil.

Mindre populär handskrift.
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 I PRISET INGÅR:

•  Specialkomponerat 
kursprogram med 
föreläsningar  
och workshops som 
hålls i  Norstedtshuset.

•   Lunch, för- och efter- 
middagsfika och 
middag med dryck 
(vin eller alkoholfritt 
alternativ). 

GRUNDKURS I 
KREATIVT SKRIVANDE

För mer information, se vår  hemsida www.vi.se. Med reservation för programändringar.

Bär du på en historia men vet inte hur du 

ska berätta den? 

Vill du skriva men tappar modet?

Under en helg brottas vi med skrivandets 

lust och vånda genom att tala om text, höra 

författare beskriva sitt arbete och  – inte minst 

– skriva själva.
Tidningen Vi:s Stina Jofs är kursledare. Under 

helgen får vi även lyssna till författare Tomas 

Bannerhed , förläggare Susanna Romanus och 

radioprofilen Marie Lundström.

NÄR: 16–18 februari, 2018.

VAR: Norstedtshuset på Riddarholmen, 

Stockholm.

PRIS:  5 495 kronor.

KRAV: Medtag egen dator.

BOKA: www.vi-tidningen.se/skrivhelg

Stina Jofs
kursledare 

(tidningen vi)

från sr:s lundströms bokradio

Tomas Bannerhed
författare

PLATSERNA TAR SLUT FORT! BOKA I DAG!

Skriv människa, skriv!

”Detta var en av de bästa 
kurser, alla kategorier, som 
jag deltagit i – någonsin!
Lena Angviken,  tidigare deltagare .

Välkomna 
   till oss!

Marie Lundström
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