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Abstract 
The aim of this essay is to analyse what roll repression has had in the making of my 

unpublished collection of poems entitled Hopp som i hare. I examine how the 

autobiographical subject abortion has influenced the writing process and the outcome 

of the poems. By presenting literature that’s been important in the making of the 

collection I show some thoughts and ideas about Post Abortion Stress Disorder, a 

diagnosis without scientific grounds. In a discussion I go through the whole writing 

process from subject and genre choice through the revisions till the final version that 

were sent to be commented by the class in creative writing at Växjö University 2008. 

Finally I analyse my own reading before and after the workshop where the class 

commented the collection. It shows how repression influenced my reading before the 

workshop and how the class comments changed the way I red it afterwards. By 

hearing the class comment on my collection I also came to the conclusion that the 

poems was under repression and that constituted the ground of this essay. 
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Inledning 

Man kan tro att en kvinna som utfört två aborter skulle vara insatt i hur turerna går i 

debatten, vad abort har betytt historiskt och ha kunskap om vad en abort kan innebära 

för den enskilda individen och för samhället. När jag valde att skriva om de två 

aborter som jag lät utföra under åren 2003/2004 (då jag var tjugotre och tjugofyra år) 

och hur de har påverkat mitt liv hade jag liten kunskap om abort. Jag var, som många 

kvinnor i min situation, noga med att undvika allt som tog upp eller påminde om 

ämnet.  

    Jag bestämde mig för att skriva om aborterna för att jag hade en önskan att gå 

igenom det som hänt så att jag kunde lämna de ambivalenta känslor jag kände och gå 

vidare med mitt liv. Jag undrade om den psykiska ohälsa som brukade inträffa då och 

då, rädsla för ofruktsamhet, gråtattacker, overklighetskänslor, ånger och skuld hade 

med aborterna att göra. Samtidigt var jag intresserad av att skriva en bra text som tog 

upp mina upplevelser, en text som vare sig var för eller emot abort utan som i stället 

gav en bild av vilka känslor och tillstånd jag hade hamnat i efter aborterna. Jag 

hoppades även att det skulle hjälpa mig gå vidare med mitt skapande. Länge hade jag 

känt att de undermedvetna känslorna styrt det jag skapat till att handla om aborternas 

konsekvenser direkt eller indirekt. Om jag gick vidare skulle mina kreativa ambitioner 

kanske handla om andra saker än om aborterna, jag längtade efter det.  

    Att välja att skriva självbiografiskt skulle innebära att jag hade stor kunskap och 

makt om sanningen, eftersom det var min sanning. Jag valde att inte skriva så mycket 

om de personer som var inblandade, texten skulle bara handla om mig själv. 

    Efter en tids fundering kring genre valde jag att skriva poesi. Jag fann att den fria 

formen gjorde det möjligt för mig att skriva om minnena. 

    Jag ville så småningom skicka texten till förlag och dela mina erfarenheter med 

andra kvinnor som hade gjort abort och läsare som kunde vara intresserade av att veta 

hur en abort kan påverka en kvinnas liv. 

    Jag döpte diktsamlingen till Hopp som i hare efter ett kopparstick med motiv av en 

hare av konstnären Dürer. Harens päls vittnar om ett liv i det vilda men på 

kopparsticket sitter den helt stilla. Jag tyckte att harens liv påminde mig om mina 

minnen, hur de blivit förvildade och svåra att fånga. Diktsamlingen skulle bli ett 

försök att föreviga dem på samma sätt som Dürer fångat den vilda haren i ett 

kopparstick.  
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 Diktsamling är en självbiografisk och innehåller sextiofem korta dikter. Dikterna är 

numrerade, från början var det i en kronologisk tidsordning där nummer 1 inträffar 

först i tiden och därefter följer dikt nummer 2 osv. men jag kastade om dem, så att den 

kronologiska ordningen bröts. Första dikten är därför dikt nummer 14 (med 15 på 

samma sida) följd av dikt 37. Alla dikter har en slumpvald ordning.  

    Dikterna är i första hand abstrakta, gåtfulla och fragmentariskt skrivna på fri vers, 

som kortast enradiga dikter och som längst dikt nummer 10 med nitton rader.  

    Diktsamlingen är menad att ge uttryck för några beteenden och känsloyttringar som 

man kan tillskriva Post Abort Stress (PAS)1 som jag tar upp längre ner i stycket om 

”Litteratur som påverkat skrivprocessen”. Innan jag går vidare vill jag understryka att 

termen PAS används godtyckligt i uppsatsen, det är inte en vetenskapligt bevisad 

diagnos.  

    Från boken En tid för läkedom av Luci Freed och Penny Salazar, som jag också tar 

upp längre ner, fick jag insikter som i sin tur fick mig att vilja beskriva det starkaste 

uttrycket som jag såg i mig själv efter aborterna: förnekelsen. I boken kan man läsa 

denna intressanta information om förnekelse. 

 

[...] Förnekelse hjälper oss att orka med en förlust eller ett trauma, eftersom 

det finns en gräns för hur mycket stress det mänskliga psyket orkar med 

innan det bryter samman. Förnekelsen säger: ”Detta hände inte” eller 

”Detta har aldrig hänt”. Förnekelse hjälper oss att hantera en smärta i taget. 

[...] Förnekelsen erbjuder en möjlighet att överleva den omedelbara 

smärtan, men förr eller senare måste vi inse och acceptera att vi har lidit en 

förlust. Det är livsviktigt att vi sörjer våra förluster på ett sunt sätt.2 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Skrivs ut som PAS i fortsättningen genom hela uppsatsen. 
2 Luci Freed, Penny Salazar, En tid för läkedom, s.19. 
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Frågeställning och syfte 

Uppsatsens frågeställningar rör mitt sätt att ta mig an det självbiografiska, hur jag 

försökt skriva dikter om ett ämne som jag samtidigt undantränger. Jag ställer mig 

också frågan om undanträngningarna kan vara ett bevis på PAS. 

    Syftet med uppsatsen är att visa undanträngningens roll i skapandet av Hopp som i 

hare, hur det påverkade mitt sätt att förhålla mig till mina minnen och mig själv, 

strukturen, formen och innehållet i dikterna.  

 

Metod 

Först tar uppsatsen upp litteratur som varit viktig under skapandet av Hopp som i hare 

och hur jag ställer mig till diskussionen om PAS. Efter det diskuterar jag 

händelseförloppet från det att jag beslöt mig för att skriva om aborterna, genom 

skrivprocessen och de olika bearbetningarna fram till att jag lämnade in texten till 

kursen inför workshopen den 18 november 2008.3 Sist följer en analys av hur jag kom 

att se på min text före och efter workshopen och hur workshopen fick mig att ta mig 

an frågeställningen i den här uppsatsen. Sist följer en sammanfattning som 

sammanställer det jag gått igenom i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Kreativt Skrivande, handledare Vasilis Papageorgiou, LI4404, 90-120hp, Växjö 
universitet, Ht 2008. 
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Litteratur som har påverkat skrivprocessen 

För att kunna påverka mina dikter och utveckla dem ville jag ta reda på mer om vad 

abort kan ha för inverkan på en kvinnas liv. Eftersom jag skrev självbiografiskt tyckte 

jag att det var viktigt att hålla sig till sanningen så som jag upplevde den. Men jag 

visste inte vad jag tyckte om de känslor jag kände och än mindre hade jag sett eller 

tagit fram allt inom mig som rörde aborterna. Därför började jag leta efter litteratur 

om abort. 

Om Post Abort Stress 

Den bok som påverkade mig mest i början av skrivprocessen var En tid för läkedom.4 

Boken är ett resultat av rådgivningssamtal som författarna har haft med kvinnor som 

även i boken berättar om sin eller sina aborter. Författarna förklarar hur man genom 

boken kan få hjälp att påbörja ett sorgearbete och med hjälp av frågeställningar se de 

sammanhang som har med aborten att göra. I början av boken får man en introduktion 

till PAS:  

 

PAS är en samling symptom som sorterar under en större diagnos som 

kallas Post Traumatic Stress Disorder (PTSD, samma förkortning i 

svenskan). [...] Post abort stress är en stressreaktion som en del kvinnor 

upplever efter att ha gjort abort. Denna reaktion kan uppstå när som helst, 

omedelbart efter ingreppet till flera år efteråt. Liksom PTSD orsakas 

abortrelaterad stress av kvinnans oförmåga att uttrycka sina känslor kring 

graviditeten och aborten. De kan dessutom ha svårt att analysera sin förlust 

och komma till en punkt där de känner inre frid.5 

 

De berättar också i den första delen av boken vilka symptom PAS kännetecknar och 

vilka kvinnor som är i riskzonen6. Redan här får jag många insikter, främst om min 

förlust som inte bara handlat om att inte bli mamma. Förlusten handlar även om sänkt 

självkänsla, oro över att fatta beslut och rädsla för sterilitet för att nämna några. Jag 

började acceptera att jag ännu inte har kunnat sörja det jag förlorat. Först började jag 

sörja den jag var när jag gjorde aborterna, hur jag då såg till att vara ensam för att 

skydda mig själv från åsikter och andra från den besvikelse jag trodde att de skulle 
                                                
4 Freed, Salazar.  
5 Freed, Salazar, s. 18. 
6 Ibid., s. 21f och 23ff. 
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känna. Jag var övertygad om att reaktionen från samhället och min omgivning i första 

hand skulle vara negativ om jag berättade om aborterna. Efter det sörjde jag den andra 

aborten då jag ville behålla barnet. Jag såg att PAS fanns i min historia, jag kunde se 

förnekelsen av aborterna i mitt liv och spåra PAS-symptom tillbaks till tiden alldeles 

efter den första aborten och fram till idag. Eftersom jag tycker mig se flera PAS-

symptom i mitt liv efter aborterna är jag övertygad om att PAS kan existera och var 

verklighet för andra kvinnor. Framför allt tror jag att det är förnekelsen, att man inte 

pratar om aborterna fastän man lidit av dem, som är det starkaste beviset på att PAS 

kan finnas, det är ju förnekelsen av dem som är själva orsaken till att PAS uppstår.  

    Det finns i USA en diskussion huruvida PAS verkligen existerar. Genom några 

intressanta artiklar har jag försökt följa diskussionen. En del hävdar att själva aborten 

i sig inte skapar stressen utan att det i första hand är omständigheterna. Såhär skriver 

Cynthia L. Cooper:7 

 

Abortion does not cure depression or bipolar disorders; nor does it cause 

them, says Suzanne Poppema, a retired Seattle abortion provider, now an 

international consultant on reproductive health issues. [...] if woman do feel 

negative emotions, they are probably a result of the antiabortion movement 

itself. 

En dimension i diskussionen är om PAS kan tänkas vara ett folkhälsoproblem. I 

artikeln kan man läsa att enligt en undersökning som gjordes på begäran av President 

Reagan på 1980-talet slog man fast att de psykologiska problem som en kvinna kan 

känna efter en abort är ”minuscule from a public health perspective”.8 

    I augusti 2000 gjorde man en liknande undersökning i USA som styrkte 

undersökningen från 1980-talet.9 Men det finns de som ser ett tydligt samband mellan 

aborten och den ohälsa som kvinnor sedan kan känna i form av depression, 

inåtvändhet, en del drabbas av ätstörning eller alkohol- och drogproblem.10 Det är 

många som gör abort i USA (landet som artiklarna hänvisar till) och i Sverige. Jag 

följer upp med mer information om antalet aborter i Sverige och internationellt längre 

ner. 
                                                
7 Cynthia L. Cooper ”Abortion under attack”, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3798/is_/ai_n8836001, s. 3. 
8 Cooper, s. 3. 
9 Ibid., s. 3. 
10 Freed, Salazar, s. 21f. 
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    En tid för läkedom är ett exempel på att det finns ett behov av stöd och det finns 

fler exempel, bl. a kan man hitta hemsidor på nätet där kvinnor som lider efter en 

abort kan samlas för att samtala.11 Om detta kan man läsa i artikeln ”Virtual Healing” 

av Kathryn Jean Lopez. Kathryn berättar att man kan hitta sidor på internet som 

objektivt stöttar kvinnor som lider efter en abort, samtidigt ger hon exempel på 

hemsidor mot abort som tar upp PAS.12 Problemet för en kvinna som trots att hon lidit 

av en abort är för fri abort är att abortmotståndare ofta är de som använder sig av 

PAS-grupper. Emily Bazelon tar upp det i artikeln ”Is There a Post-Abortion 

Syndrome”. Terapigrupperna går igenom ett program där de får prata om sina aborter, 

be sina ofödda om förlåtelse, stärkas med utgångspunkt att få hjälp att gå vidare men 

också för att så småningom arbeta mot abort.13 

    Jag läste en nyskriven litteraturstudie för att få grepp om hur situationen ser ut för 

ungdomar i Sverige. Litteraturstudien syftar till att: ”[…] undersöka ungdomars 

kunskap och val i samband med oönskad graviditet.”14 Med ungdomar menade 

författarna ”kvinnor och män som är 26 år och yngre”.15 Genom att läsa 

litteraturstudien blev jag upplyst om att orsakerna till mitt val att göra abort inte var 

ovanligt. I litteraturstudiens bakgrund kunde jag också läsa att ”I början av 1930-talet 

genomfördes i Sverige ca 20 000 illegala aborter per år. Varje år dog 75 unga kvinnor 

i sviterna av illegala aborter och andra fick allvarliga och bestående skador […].”16 

och i aktuell statistik(presenterad i litteraturstudien) från Socialstyrelsen 2007 kunde 

jag läsa att det 2006 gjordes 33 579 aborter i Sverige, en ökning från 2005 då det 

gjordes 32 547 aborter.17 Det är enligt litteraturstudien okänt hur många aborter som 

görs internationellt varje år men det finns en uppskattning att närmare 50 miljoner 

aborter utförs varje år och av dessa är 20 miljoner illegala abortingrepp där 70 000 dör 

årligen.18 Under rubriken Abort och politik skriver litteraturstudiens författare: 

 
                                                
11 Kathryn Jean Lopez, ”Virtual Healing”, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3798/is_/ai_n8836001, s. 1. 
12 Ibid., s. 5. 
13 Emily Bazelon, ”Is There a Post-Abortion Syndrome”,     
http://www.nytimes.com/2007/01/21/magazine/21abortion.t.html. 
14 Annette Mörk, Louise Sjöberg, ”Abort ett självklart val?”, 
http://dspace.mah.se:80/dspace/handle/2043/6561 , s. 2. 
15 Ibid., s. 2. 
16 Ibid., s. 7. 
17 Ibid., s. 9, Tabell 1. Aborter i hela riket 2005 och 2006. 
18 Ibid., s. 7, under Statistik, antal aborter internationellt. 
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Den svenska abortpolitiken har till uppgift att både förebygga oönskade 

graviditeter och att säkra varje abortsökande kvinnas rätt till en medicinskt 

säker abort och ett gott psykosocialt omhändertagande i samband med 

aborten […].19 

 

Man kan alltså genom att titta på hur många kvinnor som gör abort i Sverige och 

internationellt fråga sig hur många som lider av PAS och om det kan klassas som ett 

folkhälsoproblem. 

Om Sapfo 

Sapfo. Dikter och fragment20 har inspirerat mig till valet av formen. Översättarna till 

boken har valt att inte lägga till någon text där det fattas i hennes dikter.21 Jag ville att 

numreringen och blandningen av längden på dikterna i Sapfo. Dikter och fragment 

skulle förhålla sig på liknande sätt i Hopp som i hare. Hennes fragment är olika långa 

men oftast väldigt korta och samtliga dikter och fragment försätts med en siffra för att 

numrera dem. Fragmenten är alltså egentligen delar av hela dikter men i sin korta 

form fungerar de också som fullständiga dikter. Det är dessa dikter som inspirerat 

mig. På samma sätt ville jag utforma mina dikter, som kompletta utsnitt ur minnet 

eller delvis borttappade som fragment och med ett nummer för varje dikt som ordar 

dem i en tidslinje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Ibid., s. 10, under Abort och politik. 
20 Sapfo, Sapfo. Dikter och fragment, Tolkning, inledning och kommentarer Vasilis 
Papageorgiou och Magnus William-Olsson. 
21 Sapfo, s. 21. 
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Diskussion 

När jag började skriva om aborterna var jag inte helt klar med vilken genre jag skulle 

välja. För det första hade det varit svårt att välja aborterna som ämne till mina dikter. 

Uppgiften för kursen hade inget givet ämne så därför stod det mig fritt att välja ett.22 

Aborterna var fortfarande efter fem år ett känsligt ämne och jag förstod att det skulle 

kräva mycket av mig, att gå igenom känslor och minnen som jag låtit vara orörda och 

som var privata och smärtsamma. För att kunna skriva om dem ville jag hitta en genre 

som underlättade själva skrivarbetet. 

    Jag funderade mycket över vad det var jag ville säga. Ville jag debattera och i så 

fall kanske skriva i essä- eller artikelform eller ville jag ta upp olika synvinklar genom 

att skriva drama och ge personerna i pjäsen olika kunskap och infallsvinklar? Ett 

annat val kunde vara att skriva prosa i korta texter eller i romanform för att få ner hela 

historien i ett självbiografiskt dokument. Men jag var inte intresserad av att skriva i 

någon av dessa former. När jag skrev längre stycken som beskrev en situation i 

anknytning till aborterna kände jag mig trängd, jag var rädd att övermannas av 

känslor och hela tiden var jag tvungen att sluta skriva. Den fria form som poesin 

erbjöd kunde göra det möjligt för mig att i kortare stunder vara bland minnena för att 

sedan sitta och begrunda utan att skriva och kanske ägna mig åt andra saker en stund.     

Lusten att skriva poesi gjorde det lättare för mig att börja försöka beskriva aborterna.  

    Redan terminen innan hade jag skrivit några dikter som jag tyckte var bra och som 

skulle passa in i en diktsamling om abort. Jag beslutade att dikterna inte bara skulle 

handla om abortingreppet och de två olika dagar som dessa ingrepp gjordes utan 

istället skulle dikterna spänna över en längre tid – från det att jag visste att jag var 

gravid första gången till och med idag. Dikterna kunde på så sätt utspela sig på olika 

platser och vara i olika situationer men gemensamt skulle vara att det fanns yttringar 

som var ett resultat av aborterna. 

    Av allt jag läste fick jag nya kunskaper och nya insikter om mitt eget liv, hur det 

hade varit åren efter aborterna och sedan åren fram till nu. Jag ville att diktsamlingen 

skulle visa att PAS existerat i mitt liv och därför började jag låta dikterna vara 

abstrakta som ett bevis på att förnekelsen ägt rum. För att göra ett test om det gick att 

se PAS i mina dikter uppförde jag en tabell över de olika symptom PAS ger och satte 

in mina dikter i tabellen genom att placera diktens nummer efter rätt symptom, 

                                                
22 Kreativt skrivande, 90 -120hp, ht 2008. 
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symptom som jag sett i dikten. Det visade sig att många dikter uttryckte PAS-

symptom och flest träffar fick jag på ”sjunkande självuppfattning” och ”sorg”. Här 

har jag valt ut tre dikter för att visa hur jag kunde upptäcka PAS-symptomen. I första 

hand handlade det om att jag såg minnet och situationen som dikten beskrev. 

 

62 

hon vädjar 

blunda mitt väldiga sår 

 

anar vad du såg 

det var länge sedan 

 

Dikt 62 visar PAS-symptomen ”ånger” och ”undanträngning”. Hon i dikten syftar på 

mig och såret är berättelsen om aborterna. I de sista två raderna beskrivs hur aborterna 

inte blivit upprättade.  

 

56 

innan gryningen kommer 

vaknar utan vatten i kroppen 

 

badar med alla mina oförlåtliga 

 

I dikt 56 som visar PAS-symptomet ”samvetskval” kan man se hur jag återupplever 

känslor som har anknytning till aborterna. Jag reagerar med att känna samvetskval. 

 

39 

min vita vägg den rör sig inte 

ljus dansar eller chockar 

blå snart svart det är kväll det är natt 

 

långa blickar får bli inne 

vilar med dammet 

vinner tid med mitt trägolv 

det är blanklackat 
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kommer ut 

inomhus 

 

Dikt 39 visar PAS-symptomet ”isolering” som syftar till att jag stänger in mig för att 

kunna ge aborterna utrymme i mina tankar. 

    Till en början skrev jag dikterna i omgångar för att inte bli trött. Men ju längre 

tiden gick desto mer började en känsla av lättnad infinna sig. Jag blev nyfiken på mig 

själv, jag hade redan insett många saker som gjort det möjligt att lämna en sak i taget 

bakom mig, kunde jag lösa upp fler knutar?  

Bearbetningarna 

Sammanlagt har texten som helhet genomgått fyra stora bearbetningar. Innan dess 

samlade jag bara ihop äldre dikter med nyskrivet material i olika mappar på datorn 

sorterade efter den tidpunkt jag hade skrivit dem. Det första utkastet var ett större 

antal dikter utan särskild ordning eller stil. I bearbetning ett tog jag bort många dikter 

som fanns med i det första utkastet antingen för att jag tyckte att dikten var tunn och 

kraftlös eller för att den helt enkelt inte passade in stil- och uttrycksmässigt.  

    Redan här började jag sträva mot att forma dikterna till en helhet, som ett verk 

tillsammans och då fick en del dikter inte plats eftersom de inte uppfyllde de krav jag 

hade på dikterna. Mitt krav var att dikterna skulle vara förnimmelser länkade till 

varandra genom formen och kontexten. Detta medförde att vissa dikter blev 

uppdelade till två dikter istället för en och andra kortades ner dramatiskt för att passa 

in i läsflödet. I bearbetning två blev en dikt på trettiofem rader uppdelad i två korta 

dikter, dikt 29 och 30. Såhär såg de ut när bearbetning två var klar. 

 

29 

sju år senare ska jag minnas din kamp 

och tro att jag förstår 

 

din sorg 

din skuld 

 

30 

jag har varit utan sår och utan sorg 
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Jag ville med dikten ställa min egen sorg mot en annan människas sorg, en person jag 

kände, för att se om det var möjligt att förstå mig själv och den personen ur ett nytt 

perspektiv.  

    Det var tacksamt att skriva om aborterna eftersom jag hade mycket inom mig som 

skulle kunna översättas till poesi. Men jag kände ett ansvar för hur alla tankar och 

minnen skulle komma ut. Med allt orört visste jag inte vad som skulle komma fram 

när jag väl satte igång att gräva. Detta skulle så småningom kunna innebära att jag var 

tvungen att bryta mig loss från förnekelsen. De obekväma sanningarna om vad jag 

hade gjort, tyckt och känt skulle vara tvungna att komma upp till ytan. Tankarna på 

aborterna gjorde att jag blev mer och mer medveten om mina känslor inför dem, 

personerna som hade varit omkring mig när det hände och samhället. På så vis 

fungerade skrivandet och det självbiografiska som katalysatorer åt varandra, det vill 

säga, hade jag inte börjat skriva om aborterna skulle jag behövt göra något annat för 

att komma ut ur förnekelsen. Men det var svårt att översätta det här till ord. I bästa fall 

lyckades jag stå för mina känslor om mig själv och det som hade hänt men aldrig att 

jag vågade skriva om de känslor som handlade om omvärlden och samhället. Dikterna 

blev kortfattade som ett resultat av det psykologiska, de återupplevda minnena var 

smärtsamma och vissa känslor var höljda av tabun och förnekelse, jag ville 

fortfarande inte se på dem. Man kan säga att jag genom det abstrakta försökte skydda 

mig själv från de känslor jag inte ville återkalla.  

    Jag förhöjde och tryckte ner situationer, gjorde dem obetydliga eller mer 

betydelsefulla och valde att inte ta med en del ögonblick för att skydda mig själv från 

att konfrontera personer som var med under tiden för aborterna. Om jag i stället hade 

varit mer hänsynslös mot dessa personer och upprättat minnet av aborterna i dikterna 

skulle innehållet kanske ha blivit annorlunda, en mer nyanserad bild skulle kunna 

framstå och göra texten lättare på handen.  

    En svår uppgift som jag inte tog på mig var att skriva om det fysiska, vare sig om 

det fysiska genom graviditeten, aborterna och det fysiska som handlar om fostrena 

och sedan genom sorgen. Ibland var det svårt att skriva för att minnet blev fysiskt, jag 

fick gråtattacker och ångest och kände oron i kroppen. Men det fysiska var också en 

tillgång. Genom de smärtsamma minnena fick jag, eftersom känslorna fanns kvar, en 

direkt kontakt med det jag ville skriva om och att jag valt poesi hjälpte mig att sätta 

ord på det jag kände, om än fragmentariskt och abstrakt för en utomstående läsare. 

Det här är den enda dikt som tar upp själva abortingreppet. 
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17 

inget som mina celler har upplevt innan detta hände 

ser jag en förändring i mitt köttsliga minne 

inget som tankarna kan återse 

endast gjort för köttet23 

 

När jag skrev var jag fortfarande i förnekelse och det jag skrev fick uttryck av detta. 

Jag utelämnade i stort sätt allt som kunde tydliggöra situationer eller blottlägga mina 

åsikter och känslor, censurerade mina minnen och på samma gång min text. Istället 

för att gå djupare in i minnena arbetade jag med formen för dikterna och samlingen 

och för att påbörja processen hittade jag på en strategi för att ordna dikterna. Det var 

ett sätt att arbeta med texten utan att behöva brottas med känslorna och minnena som 

innehållet talade om. Till hjälp hade jag en lite äldre dikt som jag tyckte passade bra 

som tidsmarkör. Här får några rader illustrera helheten av dikten. 

 

På Fredmansgatan åt vi pizza på golvet runt höghus av kartonger 

På Bjurholmsgatan hade jag halva hjärtat på gatan och andra halvan i gåslever 

På Fatbursbrunnsgatan blev jag bjuden på smörfrästa kantareller på toast 

jag badade i förgiftat vatten den sommaren 

helt utan fara för livet24 

 

Jag ville alltså sätta dikterna i en kronologisk tidsordning. Dikten innehöll korta rader 

som räknade upp och beskrev olika adresser som jag bott på. Eftersom det var en 

äldre dikt lade jag till nya adresser (som de här ovan) och beskrev dem. Detta gjorde 

jag successivt genom de olika bearbetningarna.  

    På en lina som jag spänt upp i köket hängde jag först upp de olika adresserna och 

ordnade dikterna efter dem. På så vis kunde jag lättare se hur de förhöll sig till 

varandra och bestämma i vilken tid de hörde hemma. Att fysiskt hålla dikterna i 

händerna blev från och med den stunden ett viktigt arbetssätt. När jag var klar med en 

bearbetning skrev jag ut dikterna så att två sidor fick plats på en A4 för att sedan dela 

pappret på mitten och lägga samman delarna till ett litet verk. Detta gjorde 
                                                
23 Pernilla Hjelt, Hopp som i hare, eget manus, s. 11. 
24 Ibid., s. 21. 
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genomläsningarna lättare då jag kunde förhålla mig till hur texten skulle kunna se ut i 

tryck. Min uppfattning var att det kunde hjälpa mig att se hur dikterna förhöll sig till 

varandra och hur de eventuellt behövde struktureras om.  

    Redan i bearbetning två beslöt jag att förhålla mig till texten som om den vore delar 

av gamla texter, fragment från en annan tid. Denna idé fick jag som jag tidigare 

berättat av att läsa Sapfo. Dikter och fragment. På samma sätt förhöll sig ju minnena i 

mitt huvud. De var som arkeologiska fynd, när man hittat dem kan en nyfikenhet 

börja växa och få en att ta reda på mer tills man förstår hela bilden och ursprunget. 

Dikterna blev skärvor i ett dike där jag slängt de minnen jag har haft för att kunna gå 

vidare. Förnekelsen blev synlig i formen och strukturen eftersom fragmenten var så 

svårtydda. Här är ett exempel på detta i dikt 26. 

 

26 

om du kunde vända dig till mig i just det ögonblicket som jag tappar det 

skulle du 

 

min man 

mitt ord är glömt 

mitt ord var aldrig sagt 

 

Dikten beskriver förhoppningen att om att bli omhändertagen, hjälpt, bara någon vetat 

att jag var under förnekelse och mådde mycket dåligt. De sista raderna beskriver hur 

jag lät bli att tala om det som hänt. 

    Den omkastade ordning som jag nämnde i inledningen var ett försök att knyta ett 

band till titeln och göra en extra dimension till det fragmentariska. Den första 

titeltolkningen var att låta läsaren slå i boken för att hitta dikterna i rätt ordning och på 

så vis hoppa mellan fragmenten som haren. Den andra tolkningen skulle vara att en 

hare oftast är ett byte som tvingas gömma sig från sina jägare och på samma sätt ser 

jag på mig själv och mina minnen efter aborten, minnena söker mig och jag hoppar 

undan, rädd som en hare. En tredje tolkning kunde vara att hoppet om upprättelse, att 

verkligen berätta om vad som hänt så att andra skulle förstå, var lika osäkert som att 

en hare skulle sitta kvar när någon iakttog den länge nog. 

    När jag kom till bearbetning två hade jag en hel del text klar men insåg att där 

fanns situationer som jag inte hade beskrivit, det behövdes händelser som beskrev fler 
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av de infallsvinklar jag ville förmedla. En hel del nytt material kom därför till i 

bearbetning tre varav de flesta dikterna skrevs in direkt i manuskriptet. Jag hade hjälp 

av kronologin som gjorde det lättare att bestämma vilka minnen jag ville ta upp, var i 

samlingen de skulle placeras och hur de skulle utformas för att passa in i läsflödet. 

    Det självbiografiska, det jag gjort och varit med om valde åt mig hur texten skulle 

skrivas. Det var egentligen inte tänkt att texten skulle bli riktigt så svår att förstå, 

egentligen var intentionen att förmedla min upplevelse till andra så att den 

erfarenheten kunde upplevas utanför mig. Men när jag hade förstått att sorgearbetet 

och genomgången av alla känslor och tankar som legat gömda inom mig precis startat 

(samtidigt som jag valde att skriva om aborterna) var det bara att följa med och göra 

det bästa av situationen. Jag gjorde satsningar på att redigera texten mer objektivt, 

mycket av det jag skrivit, kanske mer än vad som blev kvar, finns inte med i 

diktsamlingen.  

    ”Är mina minnen sanna?” frågar jag mig själv. ”Självklart!”, ville jag svara, det är 

ju mina minnen. Men minnena delar jag med andra som var med, det är bara min 

upplevelse av dem som jag äger. Lite som ett detektivarbete, med ledtrådar fram till 

idag, som spår efter ett jordskalv, kunde jag leta reda på beteenden som inte hörde 

hemma i mitt liv här och nu utan som måste förpassas mentalt till sin egen tid. Men 

med minnena kom drömmar och omedvetna idéer om hur det var. Efterkonstruktioner 

som har formats för att passa in i en tänkt verklighet hindrade mig från att se de 

grundläggande intentionerna och sanna känslorna. Tankar och bilder riskerade att ta 

en annan form som ett resultat av censur och därför förvränga det som var sant för 

mig.  

    Bearbetning tre och fyra har få skillnader i texten, i stället är det omkastningen av 

den kronologiska ordningen som jag tidigare nämnt som tillkommer i bearbetning 

fyra. 
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Analys av min läsning 
När jag för en månad sedan lämnade in Hopp som i hare för att få den läst och 

kommenterad av mina studiekamrater och av min handledare var min upplevelse helt 

olik den jag har idag när jag läser min diktsamling. Då hade jag bilderna som dikterna 

beskriver nära till hands i minnet och jag gick in och ut ur olika känslor vid varje ord. 

Jag hade gett minnena symboler i form av ord som snabbt tog mig tillbaka till den 

situation och det känsloläge som symbolen stod för. Därför blev dikterna 

innehållsrika och starka för mig. På ett liknande sätt förhöll det sig när några nära 

vänner läste diktsamlingen, även om de inte hade varit med under alla dikternas 

situationer viste de tillräckligt mycket om mig och mina aborter för att beröras.  

    Jag tyckte att samlingen hade ett spännande upplägg med fragmenten och 

numreringen, detta kunde väcka nyfikenhet hoppades jag. Fragmenten sa så pass 

mycket att man skulle kunna beröras av dem även om de inte var jättetydliga. Titeln 

var jag också nöjd med eftersom den gick att tolka på fler än ett sätt.  

    Det som togs upp på workshopen påverkade mig till att ställa de frågeställningar 

som tas upp i den här uppsatsen. Genom den workshoprapport som jag sammanställde 

och skickade in till konferensprogrammet25 efter workshopen får man en bild av vad 

som sades om Hopp som i hare. Intrycket jag fick av deltagarnas läsning var att 

många saker gjorde diktsamlingen och de enskilda dikterna svårförstådda. Exempel 

på saker som orsakade detta var numreringen, titeln, att det inte framgår att det 

handlar om två aborter, att dikterna inte relaterar till samtiden och att de är introverta. 

Jag förstod att det jag trott bara skulle ge en extra dimension till det fragmentariska 

istället hade hindrat läsarna från att njuta av innehållet, då tänker jag i första hand på 

titeln och numreringen, kronologin. Min strävan att visa PAS i dikterna hade gjort 

dem så fragmentariska och abstrakta att de stängde ute läsaren. Förnekelsen av 

aborterna gjorde sig påmind när dikterna inte nådde ut. Tanken var ju att berätta om 

aborterna men den intentionen hade försvunnit under skrivprocessen. De svåra 

minnena som jag inte velat gå in i hade tagit över dikterna. En läsare som inte viste 

något om mig och de aborter som jag genomfört och hur de påverkat mig skulle inte 

förstå dikterna innehåll. 

    En månad efter att jag skickade in diktsamlingen till klassen och jag under tiden 

varit upptagen med uppsatsen är det en helt ny upplevelse jag får av läsningen. På 

                                                
25 First Class, används av Kreativt skrivande, Växjö universitet.  
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samma sätt som tidigare får jag bilder av de situationer som dikterna handlar om men 

istället för att gå in i dem och återuppleva minnena känner jag en distans till dem som 

får mig att se, inte bara dikterna utan även minnena ur ett annat perspektiv. Jag ser hur 

texten riktar sig inåt och utestänger läsaren och blir själv förvånad över hur jag 

tidigare läst texten. Då tyckte jag att det var en fragmentarisk text men att den var 

tydlig och att man kunde förstå olika situationer genom att läsa dikterna. Nu ser jag 

att det inte är möjligt att förstå i vilken situation dikterna är i, att det rör abort kan man 

urskilja men var och hur är svårt att förstå. Bilderna av platserna och personerna är 

tydliga bara i mina tankar. Det blir svårt för en utomstående att av de fragment som 

finns utröna dessa saker. 
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Sammanfattning 

Jag vill med uppsatsen visa hur minnena av aborterna, jag själv, strukturen, formen 

och innehållet i dikterna påverkats av undanträngning och ställer mig frågan om 

undanträngningarna är ett uttryck för PAS.  

    Efter att ha läst En tid för läkedom får jag viktiga insikter, jag ser PAS-symptom i 

mig själv och förstår att vetskapen om förnekelsen ger mig anledning att tro att PAS 

existerar och att andra kvinnor också kan lida av det. När jag läser några artiklar som 

tar upp PAS ser jag att PAS existens går att diskutera. Utifrån mina erfarenheter och 

det jag läst kommer jag till den slutsatsen att jag tror det är omständigheterna som 

skapar PAS eftersom det ofta kan leda till att kvinnan inte pratar om aborten. Jag 

frågar mig om abort är ett folkhälsoproblem. Det finns enligt en artikel exempel på att 

kvinnor som lider efter en abort söker sig till PAS-grupper och till hemsidor om PAS 

för att få prata om det som hänt.  En överrepresentation av abortmotståndare ger 

rådgivning genom dessa former.  

    Av litteraturstudien ”Abort ett självklart val?” får jag veta att orsaken till att jag 

gjorde aborterna inte var ovanlig och information om hur många som gör abort varje 

år i Sverige och internationellt. Utifrån den informationen frågar jag mig igen om 

PAS skulle kunna vara ett folkhälsoproblem.  

    En tid för läkedom och insikterna jag fick när jag läst boken påverkar mitt sätt att 

förhålla mig till innehållet och formen för texten. I en tabell sätter jag in dikterna 

under olika PAS-symptom, tagna ur boken. Genom att se till den situation dikten är i 

ser jag PAS-symptomen i dem. 

    Diktsamlingen Sapfo, dikter och fragment har inspirerat mig att forma dikternas 

struktur så att mina dikter liknar fragment. Fragmenten ska illustrera minnena som jag 

har av aborterna. Undanträngningen blir synlig i formen och strukturen. 

    Att välja poesi som genre gör det lättare att skriva dikterna med tanke på genrens 

fria form. Jag börjar sträva efter att forma dikterna som ett verk tillsammans. De ska 

inte bara fungera var för sig utan även i relation till varandra. Mitt krav på dikterna är 

att de ska vara förnimmelser länkade till varandra genom formen och kontexten.  

    Det självbiografiska påverkar skrivandet av dikterna. Det finns mycket att skriva 

om men det svåra är att inte bli rädd för vad som kan komma upp på ett känslomässigt 

plan. Ju mer jag tänker på aborterna desto fler känslor och åsikter kommer fram. Om 

jag inte börjat skriva om aborterna hade jag behövt göra något annat för att komma ur 
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förnekelsen. Det självbiografiska och dikterna fungerar som katalysatorer till 

varandra. Dikterna blir korta som ett resultat av undanträngningen. Jag kommer fram 

till att om jag, istället för att skydda mig själv genom att inte avslöja något i dikterna, 

hänsynslöst hade upprättat minnet av aborterna skulle dikterna ha ett mer nyanserat 

innehåll och vara lättare på handen. Jag ser hur det självbiografiska varit ett hinder, 

hur den egentliga intentionen, att förmedla min erfarenhet, gått miste genom arbetets 

gång. Sorgearbetet och avslöjandet av alla mina undanträngda minnen hade bara 

startat när jag började skriva dikterna. Jag frågar mig själv om sanningshalten i mina 

minnen går att lita på. Jag arbetar med att leta efter känslor som egentligen hör 

hemma när aborterna ägde rum, med hur efterkonstruktioner och tänkta världar 

riskerar att förvrida de sanna känslorna och situationernas sanna natur. 

    Jag väljer att inte ta upp det fysiska mer än i en dikt eftersom minnet av det var 

svårt att tänka på. Men det svåra var även en hjälp eftersom det fick mig att 

återuppleva minnena på nytt och på så vis komma nära situationerna och sedan lämna 

dem.  

    Arbetet med strukturen och formen på diktsamlingen blir ett sätt att slippa gå in i 

minnena och upplevelserna. Jag hittar på ett sätt att få en fungerande kronologi genom 

en äldre dikt jag har. Dikten innehåller adresser som får fungera som tidsmarkörer.  

    Innan workshopen läser jag med minnena så starkt i huvudet att de påverkar 

läsningen positivt. Workshopen påverkar mig att ställa de frågeställningar jag gör i 

den här uppsatsen. Genom kritiken studiekamraterna gav på dikterna förstår jag att det 

finns olika saker med samlingen som gör det svårt att förstå vilka tillstånd dikterna är 

i. 

    Idag läser jag diktsamlingen på ett mer distanserat sätt där jag inte går in i minnena 

utan ser dem och dikterna ur ett annat perspektiv. Medveten om hur undanträngning 

har gjort texten introvert blir jag ändå förvånad över hur jag tidigare läst 

diktsamlingen. 
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