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Läsa… 

 
 Du som förhäxats av min ordmagi, 

 som fått din världsbild skakad ifrån grunden, 

 du som ryckts med av språkets melodi, 

 bergtagen, glömsk av allt, fördömd, trollbunden -1— 

 

Raderna är hämtade från Tage Danielssons dikt Avsked och visar vad det skrivna ordet kan 

betyda i form av läsupplevelse. Flera författare har beskrivit hur behovet att läsa har tagit sig 

uttryck. Vilhelm Moberg berättar om hur han rev ner tidningspapper från torpets vägg för att 

kunna läsa klart en följetong, Halldor Laxness satt i fönstret och läste i månens sken.2 Att läsa 

har också för mig varit något nödvändigt sedan jag lärde mig foga samman bokstäver till ord, 

och orden blev till mening i dubbel bemärkelse. Som barn såg jag på fredagseftermiddagen 

fram emot att pappa skulle komma hem med Kalle Anka-tidningen. Dock fick jag vänta med 

läsningen – pappa ville alltid ha den först. Under tonåren läste jag om kärlek och sex. 

Förmodligen har jag missat många bra romaner och goda berättelser i de böcker som jag 

endast läste utvalda delar ur. Sedan har det fortsatt genom åren – från deckare och 

underhållningsromaner till att upptäcka olika författare, olika sätt att berätta och olika sätt att 

använda språket. När jag själv fick barn blev högläsningen viktig. Att kväll efter kväll läsa för 

det lilla barnet, om kaninungen som ville springa bort och om kaninens mamma som hittade 

honom vart än han sprang, var ritualer som innehöll så mycket mer än bara läsning. Läsandets 

betydelse har många olika meningar. Vår fantasi tilltalas och utvecklas, det  

kan vara en källa till avkoppling, förströelse och nöje, eller flykt från vardag och verklighet. 

Vidare kan läsandet fylla sociala funktioner, t ex så som i ovan beskrivna kvällsläsning.  

 Kunskaper kan inhämtas – som fakta men också i form av livskännedom. Att blicka in i 

andra människors liv, ta del av andras känslor och tankar genom att läsa kan vara till nytta för 

att förstå andra, och inte minst för att förstå sig själv. Något liknande beskriver Joyce Carol 

Oates i En författares övertygelse3 när hon berättar om hur hon hittar en väg in i de vuxnas 

verklighet, genom att läsa böcker.  

 

Genom att läsa Kreativt skrivande betraktar jag nu det skrivna ordet från den andra sidan – jag 

är den som skriver. Det bokmanus jag skrivit inom kursen kommer förhoppningsvis andra att 
                                                
1 Tage Danielsson, Avsked ur Samlade dikter 1967 – 1967, Stockholm 1982 
2 Torgny Karnstedt, Läsfeber, Viborg 1993 s. 7 
3 Joyce Carol Oates, En författares övertygelse, Falun 2005, s. 20 
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läsa. Kanske får det betydelse för någon. I den här uppsatsen redogör jag för författare och 

böcker som inspirerat mig och hur skrivprocessen som lett fram till mitt bokmanus sett ut. Jag 

sammanfattar sedan det hela genom att utifrån några frågeställningar reflektera över hur 

slutversionen blev resultatmässigt och avslutar med några tankar om hur jag ser på 

författarskapet. 

 

… läsa, läsa 

Oates ger följande råd till blivande författare:  

 Läs mycket, utan att ursäkta dig. Läs det du själv vill och inte det som någon annan säger att 

 du borde läsa. Fördjupa dig i en författare du tycker om och läs allt som han eller hon har 

 skrivit, inklusive förstlingsverken. I synnerhet dessa. Innan den stora författaren blev stor, 

 eller ens bra trevade sig han eller hon fram för att hitta en väg, famlade efter en egen röst, 

 kanske precis som du.4 

 

Många är naturligtvis de författare och böcker som inspirerar mig, både språkligt, innehålls- 

och berättarmässigt. Det får exemplifieras med följande: 

I Marguerite Duras Halv elva en sommarkväll,5 en liten tunn bok, finns mycket bortom orden 

och den avskalade texten. Ett förtätat språk finns även hos Stig Dagerman i t ex Bränt barn.6 

Så vill jag också kunna skriva. I försöken att hitta mitt eget skrivspråk strävar jag mer åt det 

hållet, framför att skriva flödesestetiskt. När det gäller mina mer sagobetonade texter finns 

influenser från Stig Claesson, främst från Sagor för barn och vuxna.7 I en textkommentar har 

också skrivits att det finns en Slas-stämning i en del av mina textavsnitt.8 Att läsa om klass 

har betydelse för mitt skrivande och Alakoskis antologi Tala om klass,9 Annelis Jordahls bok 

Klass – är du fin nog,10 Fanny Ambjörns avhandling I en klass för sig11 kan ha präglat mitt 

skrivprojekt.  

 

Inom lyriken är Maria Wines Född med Svarta segel12 i original från 1950 som jag mest köpte 

för framsidans skull en favorit. Innehållsligt är den precis så mörk som dess omslag visar. Jag 

                                                
4 Oates, s. 33 
5 Marguerite Duras, Halv elva en sommarkväll, Viborg 2005 
6 Stig Dagerman, Bränt barn, Stockholm 1995 
7 Stig Claesson, Sagor för barn och vuxna, Stockholm 1982  
8 Morgan Svensson First Class 2008-10-12 
9 Susana Alakoski, Tala om klass, Falun 2006 
10 Anneli Jordahl, Klass – är du fin nog, Avesta 2004  
11 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig, Finland 2004 
12 Maria Wine, Född med svarta segel, Stockholm 1950 
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läser Sonja Åkesson, Majken Johansson och Tomas Tranströmer, förstås. I Kreativt skrivande 

säger Vasilis Papageorgiou i sina anteckningar till oss: ”En sak är säker för mig: har man en 

gång, även för en kort stund, varit inne i lyrismens källa, glömmer man aldrig det.”13  Det kan 

för min del illustreras med Paul Celans Dödsfuga14 där det vackra och det hemska ställs mot 

varandra och samtidigt smälts samman. Pia Tafdrup skriver samma sak i Över vattnet går jag: 

“Vissa dikter jag läst – de bästa – har etsat sig fast. Jag kommer alltid att bära dem i mig, Paul 

Celans Todesfuge t.ex.”15 En dikt som jag alltid bär i mig är Tranströmers Romanska bågar.16 

Den är lika magisk varje gång jag läser den. Det som talar till mig är insikten om något djupt 

och outforskat hos oss människor, som är både bekant och främmande, kanske även 

skrämmande. Samtidigt finns också något vardagligt i dikten. Jag fascineras över hur han 

använder språket för att uttrycka detta.  

 

Inspiration från att läsa kan också ta sig uttryck i att ge uppslag till skrividéer. Idén till en 

berättelse om en flicka som efter en våldtäkt gömmer sig i fetma, kom från Karin Alvtegens 

Skam17 och Joyce Carol Oates Stor i käften.18 Alvtegen skriver om en kvinna som äter för att 

hålla ångesten i schack. Med sin stora kropp avskräcker hon medvetet folk från att komma 

nära, både fysiskt och psykiskt. När det gäller Oates var det både språket och historien som 

inspirerade. Jag försökte härma henne genom att använda kursiveringar, något hon använder i 

många av sina böcker. I min texts slutversion är dock det mesta av kursiverandet borta, då jag 

kom fram till att det kändes överarbetat. Oates hör till de författare som inspirerar mig på flera 

plan. I hennes berättande finns ofta en mörk stämning och det handlar till stor del om utsatta 

kvinnor. Hennes påverkan kan ha avspeglats i mitt skrivande, genom det kvinnoperspektiv 

som finns och den avsiktligt mörka tonen. En annan idé som kom till utifrån en bok är en text 

som handlar om en kvinna med en sjuk man. Efter att ha läst Ray Kluuns En sorts kärlek,19 

där en man är otrogen mot sin fru som är döende i cancer, ville jag vända på det hela. Jag 

funderade över hur det skulle vara med en kvinna som träffade andra medan mannen var 

döende. Här hade jag tänkt mig en längre text och mer ingående beskriva det hela men så blev 

det inte. Texten blev mer en ögonblicksbild som sedan kom att kopplas ihop med en annan 

bild. 

                                                
13 Vasilis Papageorgiou, First Class 07-04-19 
14 Paul Celan, ”Dödsfuga”, ur Dikter II, Lund, 1999 
15 Pia Tafdrup, Över vattnet går jag, Viborg 2002 s.106 
16 Tomas Tranströmer, Samlade dikter, Viborg 2003 
17 Karin Alvtegen, Skam, Viborg, 2006 
18 Oates, Stor i käften, Avesta 2006 
19 Ray Kluuns, En sorts kärlek, Stockholm 2008 
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För att återgå till Tranströmer, att läsa hans haikudikter i Den stora gåtan20 är inte bara en 

textmässig njutning. Bokens format, papprets kvalité, de rena sidorna med mycket luft och 

lite text innebär en samverkan, ett möte mellan text och layout, som förhöjer upplevelsen. Jag 

tilltalas också av bokomslag som på Annelis Jordahls bok Klass – är du fin nog21 med sitt 

sammetsomslag i gult och grönt eller Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött med sitt mönster i 

guld.22 Omslagen är inte bara intressanta för ögat, att känna på dem under tiden man läser blir 

ytterligare en effekt av läsupplevelsen och därmed även till inspiration. 

 

Skriva, skriva… 

Inledningsvis fanns inte något tema eller klart mål med mitt skrivprojekt. Vad ville jag skriva 

om? Vad kunde jag skriva om? Jag började med att skriva om en person, som efter en 

våldtäkt använde fetma för att gömma sig, dölja sin kvinnlighet och hålla sexualiteten borta. 

Sedan prövade jag med olika fortsättningar. Jag försökte att skriva samma historia – om en 

kvinna som blir utsatt för övergrepp och hur det påverkade henne – i olika tidsepoker. En 

annan tanke var att fortsätta med att berätta hur våldtäkten påverkade hennes föräldrar och 

deras relation. Men jag blev inte nöjd, jag kom inte vidare, utan släppte de idéerna. 

Berättelsen om flickan som gömde sig i fetman fick bli en fristående och avslutad historia.  

 

Vilka mer uppslag, idéer, tankar kunde användas? Vad fanns i mitt eget liv och runt omkring 

mig att bygga på? Jag funderade och samlade material. En flicka som gömde sig i en huvtröja 

flöt i mina tankar samman med ett minne från min egen ungdomstid och blev till meningar 

och lösryckta stycken. Tankar om normer och ett kontrollerande samhälle gav upphov till en 

historia om en byfåne. Jag experimenterade med innehåll och språk. Jag skrev om ett mord 

som inte var ett mord och en hund som hängde sig. Jag prövade, skrev olika berättelser eller 

textstycken. En del blev längre, en del bara några rader. I några texter provade jag att bryta 

mot språkregler för att se vad effekterna blev och om innehållet kunde förstärkas på det sättet. 

I en text använde jag ett du-tilltal, till en början för att få variation för egen del och som jag 

tänkte att jag skulle ändra senare, men det visade sig ge texten en extra dimension. 

 

                                                
20 Tomas Tranströmer, Den stora gåtan, Uddevalla 2004 
21 Jordahl 
22 Jonas Hassen Khemeri, Ett öga rött Stockholm 2003 
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Mellan dessa texter fanns inga medvetna kopplingar eller någon röd tråd. Så småningom 

utkristalliserade sig en väg för att binda samman det hela. Det lilla samhället blev länken 

genom att berättelserna har anknytning dit i olika stor utsträckning. Det fragmentariska 

skrivandet blev med tiden till en estetisk idé. Jag ville att texterna skulle vara som nedslag i 

verkligheten som tillsammans ger en panoramabild. Som att man kan betrakta samhället 

uppifrån och se händelserna och personerna. Se flickan med den svarta skinnkappan som 

väntar på bussen, den röda Saaben som kör genom samhället och syster Duktig i sitt kök. 

Kunna kika in lokalen där byfånen dansar på festen osv. Det kom att bli en text som vidgar 

sig på bredden. Som ett led i detta tänkte jag mig också alla som namnlösa för att få en känsla 

av det kan vara vem som helst det handlar om, en slags allmängiltighet. Några undantag finns 

dock i form av tillnamn som i viss mån kan ses som generella – en person kom att heta 

Grävarn, Systrarna Duktig och Slarva kom till, och Big Mama dök upp på en badstrand. Det 

finns också hundar som har ett slags namn, då de heter som sina raser.  

 

Jag vill att mina texter ska vara öppna, ge upphov till olika tolkningar Allt ska inte vara 

utskrivet, utan lämnas till läsaren att fundera över. Samtidigt vill jag att berättelserna ska 

fungera fristående, de ska kunna läsas var för sig. Detta kan ses som en del av vad min 

konststrävan har varit. Även om de estetiska och konstnärliga tankarna hade tagit form kan 

mitt skrivande till viss del ses som att ha varit planlöst eller som att jag väntade in 

innehållsidéer. Vad det ska bli av det här är en fråga som jag ställt mig många gånger. Att 

skriva handlar för mig inte alltid om vad jag vill berätta, många gånger skriver jag utifrån hur 

man kan använda orden. En bild dyker upp i mitt huvud, en mening som jag vill använda 

formulerar sig. Då försöker jag fortsätta skriva utifrån det, eller hitta något att berätta runt det. 

Ibland uppstår idéer ifrån drömmar. I detta har det funnits en kluvenhet i att å ena sidan skriva 

på fritt och å andra sidan få en struktur, en helhet på texterna tillsammans. Själva skrivandet 

har varit mödosamt. Det har gått långsamt fram med mycket funderande, många gånger över 

enstaka ord, vad som passar bäst till språk och handling. Det som till synes kan vara enkelt 

som t ex styckeindelning och indrag har vållat huvudbry. Ska det vara blankrad mellan 

stycken, hur gör jag nytt stycke i stycket och när ska jag börja på ny rad? Vad finns det för 

regler här? Eller får man göra som man vill? Kommatering känner jag mig fortfarande osäker 

på. Ibland låter sig inte det jag vill säga formas i skrift. Jag är medveten om att jag borde 

skriva ner tankar, ord och formuleringar och idéer. Jag tror att jag ska komma ihåg det jag har 

i huvudet men det gör jag inte. Skrivandet sker periodvis, i mån av tid, önskvärt vore att 
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skriva mer och oftare. Det är tydligt att när jag är inne i en text både tankemässigt och 

tidsmässigt går det så mycket bättre och även att resultatet blir så mycket bättre.  

 

Som jag ser det utmynnade mitt skrivprojekt i två slags texter – de kvinnobetonade och de 

samhällsbetonade eller hur jag ska uttrycka det. Från början tänkte jag mig att det skulle vara 

lite magiskt, lite sagobetonat, så som i byfånen. Det kom jag till viss del ifrån under vägen 

och det blev texter ur ett mer kvinnligt perspektiv – t ex i texterna som handlar om en blottare, 

om en flicka som alltid är klädd i en svart skinnkappa, om äldreboende. Dessa delar är mer 

verklighetsanknutna. I några av de sista texterna jag skrev kom jag tillbaka till det 

sagobetonade, bl a i berättelserna som handlar om hundar som har fest, om systrarna Duktig 

och Slarva och om en liten arbetsplats. 

 

 

… skriva 

 Efter att ha fått ihop mitt textmaterial återstod detaljarbete att jobba med. Handledaren rådde 

mig att ta bort tidsdetaljer i den berättelse som handlar om byfånen och det ledde till nya 

funderingar. Skulle jag också ta bort tidsdetaljer i den samhällsbeskrivning som finns, där jag 

skriver om ruccolasallad och flintastekar – som även kan ses som klassmarkörer. Kanske 

skulle jag ha något mer allmängiltigt här som att Martinin dricks kl 18.00 och männen på 

campingen öppnar en pilsner. Här ändrade jag till viss del för att få den tidlöshet och den 

allmängiltighet jag strävade efter.  

 

Nästa steg var att sammanfoga delarna, få en struktur och någon slags ordning. Hur få ett 

samanhang för läsaren, finns det en helhet? Var skulle t ex berättelsen om en man som dör i 

en bil ligga – separat eller i anslutning till historien om hur han hittas? Skulle det vara två 

fristående berättelser och vad var bäst ur estetisk synvinkel? Jag funderade på om de korta 

texter på några rader som kom till för att förstärka bilden av samhället fyllde någon funktion 

eller om de bara var formuleringar som jag hade haft svårt att skiljas från. Och hade jag 

tillräckligt med material? Detta och många andra frågor ingick nu i processen. I ett försök att 

knyta ihop allting skrev jag en monolog om en människa som tycker att hon själv är god, 

duktig och gör rätt, men i själva verket utstrålar något helt annat. Den här personen skulle ha 

mycket åsikter och tankar om människorna och det som hände i samhället. Det har även 

funnits en tanke om en ängel eller något väsen som svävade över alltihop för att knyta ihop 

det hela. Till slut blev det så att jag inte ansåg mig behöva en särskild berättelse som håller 
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ihop allt, det fanns en sammanvävning ändå. Monologen som från början var tre sidor blev till 

en knapp sida om Syster Duktig och Syster Slarva. För att få till ett helhetsperspektiv satte jag 

upp rubriker och placerade in de olika texterna under dem för att hitta gemensamma nämnare, 

beröringspunkter eller mönster att spinna vidare på. Jag prövade att binda ihop mer genom att 

skriva in ledtrådar som gjorde tydligare vem som var vem, men återkom hela tiden till en 

slags ursprungsversion jag haft. Det skulle inte vara ihopbundet mer än så, ibland bara som en 

aning om vem som kan vara vem. Dock, de korta texterna bidrog till en sammanhållande 

effekt genom att de alla fick en liknande början: ”En flicka som” eller ”En kvinna som”. Det 

gjorde också att textens poetiska ton förstärktes.  Jag ser det som att texten bestämde. Det 

gjorde den också i den meningen att den inte lät sig utvidgas mer. Jag tänkte mig att det 

färdiga manuset skulle vara på 80 – 100 A4-sidor, att det skulle vara ett lagom format för mitt 

projekt, men slutprodukten bestod av ca 50 A4-sidor.  

 

Inledningsvis fanns också en tanke om formatet formatet för mitt skrivprojekt. Jag tänkte mig 

att om det blir aktuellt med publicering, skulle själva boken vara liten. Storlek A5 och med 

mycket luft på varje sida. Kanske ett stycke på varje sida vilket skulle harmonisera med 

innehåll och ett avskalat språk. Jag ser det fortfarande som en hållbar idé.  

 

Läst, läst, läst och skrivit, skrivit, skrivit 

Vad blev då resultatet av mitt skrivprojekt? Vad har jag fått för kritik och hur ser jag på den? 

Hur gör man för att skriva som Duras eller Dagerman? Att skriva så att något finns bakom 

orden, så att mellanrummen blir intressanta – att skriva så att texten inte faller platt, eller blir 

ett staplande av ord, hur gör man då? Vilken sorts text har jag skrivit – kan mitt bokmanus 

genrebestämmas? Hur blev helheten och hur skulle det avslutas? Är det en samtidstext?  Är 

jag nöjd med resultatet? 

 

Kritiken på det jag skrivit har varit av skiftande slag. Vilka kommentarer ska man lyssna på? 

Kan jag strunta i negativ kritik, säga att läsaren förstår inte min text? Har jag nått fram med 

det jag vill säga då? Kan vi eller kan vi inte bestämma över läsarens tolkning? Så här ser Pia 

Tadrup på det utifrån sin diktning: ”Dikten måste kunna leva ett självständigt liv, en tillvaro 

helt avhängig sin upphovsman – eller kvinna. Vad andra gör med dikten är inte den 

skrivandes sak, men diktens.” 23  

                                                
23Tadrup, s. 107 
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Här följer några exempel på hur jag tänkt runt kritiken. Min text har en avsiktligt mörk ton, 

vilket även innebär en mörk och dyster helhet. En del har i kommentarerna menat att jag 

borde lägga till något glatt. Min egen slutsats är att inte göra det. Att skriva något utifrån den 

utgångspunkten innebär att texten blir för mycket styrd. Det är inte heller den bilden jag vill 

visa eller berätta om, det är inte min historia. Kan det bli för mörkt och dystert?  Något 

förmedlas också genom att ha det så och kanske förstärks helhetsbilden på det viset. Vissa 

glada stunder förekommer dock, om än inte så ofta. Andra kommentarer har varit att 

mansbilden i form av män som vill ha sex och dricker öl är alltför ensidig. Detta har jag tonat 

ner något. Men bara en aning, som jag ser det måste detta stereotypa sätt att beskriva på 

finnas med för att tydliggöra det jag vill ha sagt. Motvikt till den mansbilden finns i porträttet 

av Grävarn. För övrigt förekommer även kvinnorna i stereotypa grupperingar, t ex i texten om 

äldreboendet.  

 

Språkbrotten i den text som handlar om en man som dog på ett hygge, var det många som 

hade invändningar emot och jag prövade därför olika varianter av kommatering. Jag gjorde 

det med motstånd och det kändes som det inte blev min text men längre. I den slutgiltiga 

versionen har jag därför hållit fast vid min ursprungsidé. Jag blev stärkt i min uppfattning om 

språkbrott när jag såg en intervju med P O Enquist i TV-programmet Babel.24 

Programledaren frågar om språket i hans nyutkomna bok, Ett annat liv. Han undrar bl a över 

formuleringen ”Vart tog det vägen”. Enkvist menar att om man skriver det som en fråga, 

måste den besvaras senare i texten, medan om man skriver det med punkt efter leder man 

läsaren inåt i sig själv. I Enquists Kapten Nemos bibliotek25 finns fler exempel på detta: 

”Varför gör det så ont.” och ”Varför var det nödvändigt.” Här finns också det nakna, enkla 

men så uttrycksfulla språk som tilltalar mig, t ex i en mening som ”Nu andas havet.” och som 

i följande textstycke:  

 Han förde då biten med klippsockret närmare, höll den tätt tätt intill hennes mun. Hennes 

 läppar, torra, lite sönderbitna, hon andades ljudlöst. Tätt tätt intill hennes läppar höll han  

 biten med klippsocker.  

  Då till sist, såg han hennes läppar stilla skilja sig åt, inte mycket men tillräckligt för 

 att han skulle se: och med den yttersta spetsen av sin tunga rörde hon försiktigt vid 

                                                
24 Babel www.svt.se 08-11-05 
25 Per-Olof Enquist, Kapten Nemos bibliotek, Falun, 1991 
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  klippsockrets vita brottyta.26 

 

I den lågmälda beskrivningen, bakom de enkla orden finns något oanat, något dramatiskt och 

även sensuellt.  

 

En textdel om en kvinna som har gjort abort har strukits. Det var något som störde mig här. 

Samma känsla har jag inför en text som beskriver fabriken i det lilla samhället. Den är jag inte 

helt tillfreds med, men jag lät den vara då jag tyckte att den ändå fyller en funktion i 

sammanhanget. Samma sak i en text där en hund som hänger sig.27 Där tycker jag att den 

första delen är just det jag inte vill att mina texter ska vara, patetisk. Efter att ha bearbetat den 

i omgångar är den bättre, men jag är inte nöjd. Dock kan jag anta att läsaren kan ha behållning 

av texten ur ett annat perspektiv än mitt, då handledaren ser på hunden som hänger sig enligt 

följande: ”[…] det brutalt och samtidigt lyriskt skildrade i metaforen där hunden hänger i 

kopplet.”28 Utifrån de här exemplen konstaterar jag att det jag finner störande eller patetiskt är 

när jag inte lyckats skriva på mitt eget sätt. Det är mina egna unika iakttagelser och hur jag 

förmedlar det genom mitt uttryckssätt som gör texten stark. Det som inte tillför något nytt 

eller som har sagts förut drar ner texten. Men en balans måste finnas – det triviala har också 

sin plats här, som hjälp för att förklara hur det är i det lilla samhället. Det kan exemplifieras 

med meningen ”Du är så jävla snygg…!”29 och det sammanhang den sägs i. Detta kan ses 

som klyschigt och som att det har sagts förut, men även som en del av det pågående 

vardagliga livet och som något man kan känna igen sig i. Ett exempel på det motsatta, på min 

egen stil, mitt sätt att se på världen, skulle kunna vara när chefen på äldreboendet lämnar 

kaffekoppen på bordet.30 Eller meningen om att det finns styrelsebeslut på att man inte får 

klippa gräset efter kl 15.00.31 Göran Hägg skriver i Författarskolan32 angående klichéer: 

”Personligen är jag vid närmare eftertanke rätt osäker på hur ”ostyriga lockar”, ”ett hårt drag 

vid munnen”, ”ett sardoniskt leende”, eller glimten i ögat egentligen ser ut. Att de ser 

förfärligt amatörmässiga ut i tryckt text vet jag däremot säkert.” Han säger vidare att 

klichéuttrycken uppträder som adverb efter ett verb och exemplifierar med ”hon tittade 

skälmskt på honom”, han log pillemariskt” och ”hon skrattade ett klingande skratt” och menar 

                                                
26 Enquist, s.13 
27 Iréne Wirdelöv, Halvlekar, otryckt, s. 31 
28 Karin Presits, First Class 2007-10-15 
29 Wirdelöv, s. 19  
30 ibid, s. 8 
31 ibid, s. 5 
32 Göran Hägg, Nya författarskolan, Falun 2004, s. 128 
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att det bör var lika självklart att undvika sådan här konstruktioner som att borsta tänderna på 

morgnarna. Marie-Louise Ramnefalk behandlar samma ämne i Författaren, världen och 

språket33 men använder sig av begreppet kitsch. Med bland annat följande stycke visar hon 

vad hon menar med begreppet:  

 Han tyckte att kärleken från denna kvinna omstrålade honom starkare än någonsin, hennes 
 högresta gestalt och blonda, skrattande livfullhet påminde honom om hans moders bild sådan 
 han den gången hade burit den i sitt hjärta, som gosse i Mariabronn. Ännu i förrgår hade han 
 inte trott på möjligheten att världen än en gång skulle kunna le honom så glatt i ögonen, att 
 han än en gång skulle kunna känna hur livet självt, glädjen och ungdomen så rikt och 
 helgjutet strömmade genom hans blod.  
 

Detta illustrerar enligt Ramnefalk den triviallitteratur som är fabrikstillverkad efter mall och 

därför görs snabbt i snarlika variationer och stora serier och som ingår i den lägre värderade 

masskulturen. Hon fortsätter med att diskutera vad som är bra och dåligt i konsten och säger 

att det finns en grundläggande skillnad mellan masstillverkad litteratur och den som vill vara 

konstnärligt meddelande med personlig röst. Vidare säger hon: ”Kitsch är i sin egenskap av 

kitsch, alltid dåligt. Kitsch är inte konst. […] Triviallitteratur är trivial.”34 

 

När det gäller genre skriver Holmberg/Olsson: 
 Inom kortprosan urskiljer man en mängd genrer som till exempel novellen, novelletten, historian, 

historietten, miniatyren. legenden, sagan, myten, parabeln, fabeln och skissen. Alla har de 

karakteristiska egenskaper som måste tas med i beräkningen när man analyserar den enskilde 

författarens användning av genrerna.35  

 

Vad passar bäst till det jag skrivit, vilken genre har jag skrivit i? Är det miniatyrer, skisser? 

Vissa inslag av fabler, saga och myt finns också. Snapshots är en beskrivning som använts (se 

handledarkommentar längre fram i uppsatsen). Kanske är det en prosatext med prosalyriska 

inslag. För mig är frågan svår att besvara och jag nöjer mig med att konstatera att min text är 

svårbestämbar genremässigt. 

 

Obestämbarheten gällande genre kan ha bidragit till de funderingar eller svårigheter jag haft 

angående mitt manus början och slut. Jag har ingen historia som sträcker sig över tid eller 

som berättas kronologiskt. Det handlar heller inte om en konflikt eller har någon avslutande 

                                                
33 Marie Louise Ramnefalk, Författaren, världen och språket Södertälje 1996, s. 56 
34 Ramnefalk, s 58 
35 C-G Holmberg/A Olsson Epikanalys, Lund 1999, s.15  
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knorr. Min text utvidgar sig på bredden. Jag ser det som ett episkt berättande där samhället är 

navet. Så här säger Vasilis Papageorgiou, om början och slut: 

 Man kan börja med vilket ord som helst, man kan även börja med ett komma eller en punkt 

 eller ett bindestreck. Det finns modernistiska och postmodernistiska texter som på olika sätt 

 och med hjälp av olika strategier försöker undvika den allra första början eller skriver den 

 om och om igen som ett sätt att ifrågasätta och helt underminera den. Det samma gäller 

 slutet. Även här finns det inga regler om hur man ska avsluta en text.36 

 

Jag kom fram till ett avslut genom att texten inte lät sig utvidgas till mer, inte heller lät den 

sig bindas ihop hårdare eller tydligare än så här. Då hade den styrts upp för mycket. Här finns 

dock en viss osäkerhet från min sida – är jag tillräckligt rutinerad för att veta om jag kan lita 

på den känslan eller handlar det om yttre faktorer som tillräckligt med tid och ensamhet för att 

kunna gå in i texten? I slutversionen finns nu, för mig, en logisk ordning med en viss 

kronologi. Jag har lyssnat på handledarens inrådan om att lägga texten om våldtäkten sist. 

Slutet på den texten blir också ett bra avslut på alltihop, istället för att som förut avsluta med 

hundarna som har fest, som avses ha en något humoristisk ton. Den inledande texten blev den 

om en flicka som råkar ut för en blottare utifrån en tanke om att fånga läsaren med ett 

vardagsdrama eller med stillsam tristess. Beskrivningen av samhället som tidigare låg ganska 

långt bak har flyttats fram till text nummer två. Inte först som man kanske kunde tycka – till 

spretighetens estetik passar det att ha den en bit in manuset. Även om texten knyts ihop 

genom det lilla samhället och rör sig runt människor (och djur) och händelser, är helheten 

spretig innehållsmässigt. Språkbruket är olika i texter vilket innebär spretighet även här. Men 

spretigheten blir en del av det estetiska uttryckssättet, det fragmentariska. Med tanke på helhet 

kan också mitt manus ses utifrån följande: 

 Texters intriger är ofta målrelaterade i det avseendet att det är först då man kommit till slutet

 som man är i stånd att överblicka innebörden i händelser och intriger som mött under vägen. 

 Det handlar om berättandes retrospektivitet; samtidigt som vi läser oss framåt kastas ett 

 förklarande ljus över sådant som vi stött på tidigare i verket men då inte kunnat göra 

 någonting av.37 

 

En annan del av textens helhet är att det är jag som har skrivit den. Min ton, mitt språk finns i 

den. Om helheten – och mitt bokmanus – fungerar så som handledaren beskriver det är jag 

nöjd med det jag har åstadkommit: 
                                                
36 Vasilis Papageorgiou, First Class 06-03-09 
37 C-G Holmberg/A Olsson, s. 28 
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 Texten sprider sig på ett sätt som blir både en teknisk och tematisk motsvarighet till det liv 

 som gestaltas: snapshots varvas med historier, prosalyriska utsnitt med mer genomförda 

 berättelser. Och alla enskildheter talar i egen rätt, samtidigt som de tillsammans skapar en 

 spänningsladdad helhet där effekten även uppstår i brytningen mellan de olika typerna av 

 text. Det viktiga är inte minst denna mosaikliknande eller kalejdoskopiska effekt. Delarna 

 bryts mot varandra, tar färg av varandra och omformar varandra. Helheten omformas, liksom 

 de delar som omformar den.38 

 

I Kreativt skrivande har vikten av att betrakta sin text i förhållande till samtiden framhållits. 

Om den samtida texten skriver Vasilis Papageorgiou: ”Den samtida texten kan få vilken form 

som helst, den kan börja och sluta varsomhelst och hursomhelst.”39 Jag vill jämföra min text 

med det som sägs om Kerouacs skrivande: ”[…]och skapar en sorts känsla av rörelse och 

ångest som är mer trogen samtiden än traditionell prosa.”40 När det gäller Kerouac handlar 

det mer om flödesskrivning och en form av spontan prosa, vilket inte är fallet med min text. 

För min del är skrivandet mer avskalat, men jag kan se likheter med hans avsikt att återge 

verkligheten i konkreta bilder, att beskriva ögonblick. Värt att notera är att något av det som 

kan vara betecknande för nutiden också tycktes känneteckna samtiden på 50-talet. Det 

avspeglas i Kerouacs intention att fånga floden av intryck som rusar fram.41 Mitt rapsodiska, 

uppbrutna berättande kan sägas vara ett uttryck för den tid vi lever i med många och snabba 

intryck i form av t ex de fragmentariska reklambudskap, som omger oss och dagens filmer 

med snabba klipp. På så vis passar mitt manus in i samtiden. En annan intention med min text 

är att använda den skönlitterära formen för att vara samhällskritisk gällande genusfrågor och 

normer i dagens samhälle. Även detta bidrar till att den kan ses som en samtidstext.  

 

Jag – en författare? 

En slutsats jag drar utifrån det här skrivprojektet är att det man behöver av tid och ensamhet 

för att skriva, för att kunna gå in i och vara inne i sin text är svårt att få till när man inte 

skriver på heltid. Tafdrup beskriver arbetet med att skriva just som en ”ensamvaro”.42 Hon 

skriver vidare: 

 Stress betraktas inte sällan som en dygd, men står i kontrast till meditation och fördjupning. 

 Absorberas jag av den yttre världen är allt skapande omöjliggjort, eftersom det i så fall är 

                                                
38 Magnus Eriksson, First Class 08-10-22 
39 Vasilis Papageorgiou, First Class 06-03-09 
40 C-G Holmberg/A Olsson, s.102. 
41 ibid 
42 Tafdrup s. 16 
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 omvärlden som handlar med mig. I arbetet med dikten gör sig det motsatta gällande: det är 

 jag som är den som agerar. Ett bombardemang av intryck utifrån kan vara avgörande i vissa 

 perioder, men i skrivfasen är riktningen inifrån och ut. 43 

 

Man kan också se på det som Oates gör:  

 En författare som är mitt uppe i ett skrivprojekt är ingen enskild varelse, än mindre en 

 individ, utan en märklig blandning av våldsamt skiftande sinnestillstånd som närmar sig det 

 som skulle kunna kallas den mörkare änden av skalan: obeslutsamhet, frustration, plåga, 

 ängslan, misströstan, ånger, otålighet och en känsla av misslyckande.44 

 

Dikten är en möjlig mötesplats45 menar Tafdrup och det kan ses i relation till andra 

skönlitterära texter också. I texter uppstår möten mellan liv och konst. Det i sin tur ger att 

skrivandet innebär att vara en skapande människa. ”Jag tror att det konstnärliga skapandet är 

människans viktigaste uttrycksmedel”. 46 skriver Oates. Så här säger Papageorgiou om 

konstskapandet: 

 Men man vill skapa ett konstverk, och då måste man ha någonting att ge och kanske några 

 som vill ta emot det. Det som man har att ge och sättet på vilket detta givande sker är det 

 som avgör hur texten ska se ut, hur den ska börja och sluta. Bakom detta givande ligger 

 författarens filosofi och estetik.47 

 

Om min text är ett konstverk är svårt att svara på själv, men frågan kan förlängas  – kommer 

jag att bli utgiven? Jag vill summera mitt bokmanus kvalitetsmässigt på följande vis: 

Det finns en skärpa i mitt manus genom att jag bakom texten säger något mer, något om hur 

det är att vara människa i dagens samhälle. Jag vill tro att jag säger något om människors, 

kanske främst kvinnors livsvillkor. Manuset besitter originalitet genom sammansättningen av 

textdelarna, de olika slags texterna, språkblandningen – spretigheten. Visst finns risk att 

spretigheten gör det svårt att se sammanhanget, men om jag ska lita till kommentarerna 

fungerar helheten. I manuset blir olika delar belysta – hur människorna har det, hur de ser på 

varandra, arbetsplatser osv med avsikten att dessa delar tillsammans ger en komplex bild av 

det lilla samhället och även av metaforen det lilla samhället. Jag betraktar samhället från olika 

håll – uppifrån med inzoomningar på olika skeenden, människor och inifrån rum, lokaler där 

                                                
43 Tafdrup, s. 18 
44 Oates, s. 57 
45 Tafdrup, s 141 
46 Oates s. 33 
47 Vasilis Papageorgiou, First Class 06-03-09 
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jag blickar ut över ett större sammanhang. Kanske finns det en förnyelse i mitt sätt att skriva, i 

det fragmentariska berättandet. Vidare behandlar jag språket självständigt, förhoppningsvis 

gör jag det tillräckligt säkert för att kunna bryta mot språkregler på ett sätt som förhöjer 

texten. När det gäller gestaltning av idéer och erfarenheter säger sig flera i kursen känna igen 

den bild av det lilla samhället som manuset förmedlar, det är just det samhälle som de har 

växt upp i som skildras. Den igenkänningsfaktor jag velat få till finns således.  

 

Ytterligare en frågeställning i sammanhanget är om jag kan se mig själv som författare.  Här 

finns olika villkor att ta ställning till. Vad jag skriver kan vara en del av de sociala villkoren. 

Om jag t ex skriver om någon i min närhet på ett negativt sätt och personen känner igen sig - 

och även andra känner igen personen – kan det få konsekvenser. Liza Marklund lär ha blivit i 

det närmaste bannlyst i sin hemort efter att i någon/några av sina böcker beskrivit sin uppväxt. 

Maja Lundgren namngav och skrev utlämnande om personer som räknas till landets kulturelit 

– och om sig själv – vilket fick en hel del uppmärksamhet i media. Vad kan jag skriva utan att 

lämna ut eller såra någon? Eller kanske är det jag skriver så viktigt att jag inte bryr mig om 

följderna?  

 

Ett annat villkor är ekonomi. De flesta av oss som läser Kreativt skrivande gör det vid sidan 

om arbete eller studier. Så är det och har varit för många etablerade författare också, att de 

haft andra yrken vid sidan om. Författandet som yrke innebär också speciella villkor. Att 

ensam sitta och skriva, kanske i sitt hem – är det ett riktigt jobb? Och om man kör fast och 

inte kommer någonstans eller när man tänker – jobbar man då? Utbildning är en viktig del 

inom de flesta andra yrkesgrupper. Vilken utbildning gör mig till författare?  Och vilka är 

mina arbetskamrater, kollegor? När träffar jag dem? Man kan också fundera över när man kan 

kalla sig författare – kan jag kalla mig författare? När ser andra mig som författare? 

 

Författarskapet består sammanfattningsvis av olika delar. Praktiska delar som handlar om 

ekonomi, publicering osv och delar som mer har med mig som person att göra. Min identitet 

som en skrivande, konstärligt skapande person. Detta handlar om självbild men också om 

omgivningens syn på mitt författarskap. Svaren på flera av ovanstående funderingar finns i 

framtiden. 
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Jag avslutar med ytterligare ett citat från Oates: ”Läs mycket, läs ivrigt och låt din intuition 

styra valet av böcker. För om du läser behöver du inte bli författare, men hoppas du på att bli 

författare måste du läsa.”48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
48 Oates, s 110 
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