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Abstract 

In my ambition to improve my writing and reflect upon the way I express myself I am, in this 

paper, going to study the purport of the term pathetic. I do this by inquiring what lexicon and 

dictionaries say about the term and by studying how the word can be used in present time. I 

apply the contemporary usage of the term pathetic to my own text and then adapt my text 

from how the term is used in our time. By doing this I clarify to myself how I look at my own 

literary style, what I want my writing to be like and how the progress in my composing is 

developing. According to the interpretations I have done, I find meanings like “ridiculous” 

and meanings which have to do with strong emotions as well. It is between these meanings 

the importance of the term pathetic can be seen – the aspiration of being emotional without 

crossing the line to the ridiculous becomes a part of my further texts. This paper also 

elucidates the way memories make us emotional, which has given me new ideas about 

writing, both stylistically and from the point of view of content. Furthermore, my conclusions 

can be used to analyze my prospective writing. In summary it is all about being able to 

balance on the pathetic tightrope. 
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Det patetiska 

Sedan jag började läsa kursen Kreativt skrivande vid Växjö Universitet har jag funderat på det 

patetiska i fråga om skrivande och skönlitterära texter. När det gäller mitt eget skrivande har 

jag sett på det patetiska som något negativt och som något jag vill undvika. Detta ämne 

behandlade jag också i C-uppsatsen. Där finns ett resonemang om det patetiska, kopplat till 

min egen text och till det jag var missnöjd med gällande mitt eget skrivande. I den här 

uppsatsen ämnar jag fördjupa mig i det patetiska. Jag utgår till stor del från de två källor jag 

använde i C-uppsatsen, Göran Häggs Nya författarskolan och Marie-Louise Ramnefalks 

Författaren, världen och språket,1 utvidgar de teorierna jag använde och bygger ut de 

påbörjade resonemangen därifrån. I min analys ser jag på hur det patetiskas innebörd 

förändrats över tid, jag ser på det patetiska i förhållande till samtiden för att sedan diskutera 

det patetiskas betydelse för det skrivna ordet och hur det kan användas i författarskapet. 

 

 

Ordets betydelse och användning 

Om vi tittar bakåt i tiden och slår upp ordet ”patetisk” i Svensketymologisk ordbok från 1922 

förklaras ordet med ”lidande, känslofull, lidelsefull”.2 Enligt Nordisk familjebok, 1876-1926. 

innebär patetisk ”fylld af patos, lidelsefull; på ett högtidligt eller högtrafvande sätt 

uttryckande starka sinnesrörelser”.3  Längre fram, tidsmässigt, i Svenska akademins ordbok, 

tryckt år 1952, står att läsa ”kännetecknad av patos; känslo-, lidelsefull; högstämd; som 

väcker starka högstämda känslor; stundom: rörande, gripande; äv. med mer/mindre 

klandrande innebörd, övergående dels i bet.: högtravande, uppstyltad, svulstig, dels i bet.: 

känslosam, sentimental”.4 I Bra böckers lexikon från 1980 är detta det närmaste man kommer 

ordet patetisk: ”patetico (italienska) musikalisk föredragsbeteckning med betydelsen 

lidelsefullt, patetiskt. Jämför Pathetique. – patetisk, lidelsefull, högstämd; högtravande; fylld 

av patos”.5 I Stora synonymordboken från 1983 hittar man följande synonymer till patetisk: 

”1. högstämd; gripande; djupt rörande; känslomättad, känslorik; känslostark; lidelsefull; fyll 

                                                 
1 Göran Hägg, Nya författarskolan, Falun 2004, Marie Louise Ramnefalk, Författaren, världen och språket 
Södertälje, 1996. 
2 Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, Lund, 1980.  
3 http://runeberg.org/nf/2009-12-29. 
4 http://g3.språkdata.gu.se/saob/2009-12-29. 
4 Andersson m. fl, Bra böckers lexikon, Höganäs 1980, s. 161. 
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av pathos 2. ömkansvärd; beklagansvärd; 3 högtravande; överdriven; teatralisk, salvelsefullt, 

svulstig”.6 

     Om vi fortätter med mer nutida källor säger Svenska akademins ordlista från 2006 att 

”patetisk är det samma som starkt känslosam; som väcker medlidande; löjeväckande”.7   

Enligt Nordstedts etymologiska ordbok, 2008, betyder patetisk som starkt känslosam; 

högstämd; gripande; pinsam och med patetik menas stark lidelsefull känsla.8 Wikipedia 

skriver att patetisk är detsamma som ”(löjligt) känslosam; gripande och att ordet förr ansågs 

vara mer positivt laddat, som en fullvärdig synonym till finkänslig och etiskt medveten, eller 

gripande”.9 En liknande förklaring finns på sajten tyda.se där de skriver ”löjlig, ynklig 

löjeväckande” om ordet patetiskt.10 Avslutningsvis, enligt Nationalencyklopedin 2009 betyder 

patetisk ”starkt känslosam (vanligen på ett högstämt sätt; ålderdomligt); löjeväckande”.11  

 Här bör noteras att vissa av källornas trovärdighet och sanningshalt brukar ifrågasättas, till 

exempel Wikipedia och tyda.se. Men då de idag i stor utsträckning används som 

informationskällor får de betydelse och blir även gällande. 

 Med utgångspunkt i ovanstående ordböcker kan vi se att användningsområdet för ordet 

patetisk omfattar starka känslor och lidelse. Här synliggörs att en förskjutning av ordets 

innebörd skett över tid. I de senare förklaringarna förekommer orden ömkansvärd, 

beklagansvärd, pinsam, löjlig, ynklig, löjeväckande. Det kan ses som att den positiva 

associationen har avtagit och att patetik har blivit mer förknippat med något negativt.  

 Förutom den etymologiska synvinkeln kan vi vidga perspektivet genom att se på hur ordet 

används idag. Detta är också nödvändigt för att jag ska kunna relatera begreppet till min text 

och mitt skrivande. Hur används ordet i den samtid jag skriver min text i? Dagens ordbruk 

gällande patetisk får illustreras med följande exempel. 

 Vid en googling på ordet ”patetisk” kan vi se att ”Köpenhamnskonferensen är ett patetiskt 

fiasko.”12 Att ordet används om människor bekräftas av följande hämtat från sajten 

Tjuvlyssnat.se som är en sajt där just tjuvlyssnade samtal presenteras:  

   

  Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

  Mamma och dotter ~17 sitter tysta bredvid varandra. 

                                                 
6Alva Strömberg, Stora synonymordboken, Borås 1983, s. 438. 
7 www.svenskaakademien.se/ordlista, 2009-12-29. 
8 Mona Wiman, Nordstedts etymologiska ordbok, 2008.  
9 sv.wikipedia.org, 2009-12-29. 
10 tyda.se, 2009-12-29. 
11 Nationalencyklopedin, Malmö, 2009. 
12 http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/27/kopenhamnskonferensen-om-klimatet-ett-patetiskt-fiasko, 



 6

  Mamman (bryter tystnaden): Så jävla nice det var igår… 

  Dottern: Ursäkta, vad sa du? 

  Mamman: Men är det inte så man säger nu för tiden? 

  Dotter: Jo, när man är ung är det ok. Men du är gammal då är det patetiskt. Bra försök dock.13 

 

Ett annat exempel på användningsområde är hämtat från läroboken Bild och retorik i media. 

Där står följande att läsa om pathos utifrån ethos, pathos och logos, de tre begrepp man som 

talare bör använda sig av för att nå fram med sitt budskap:  

  

 ”Pathos handlar om att väcka känslor av olika slag. Beroende på talets syfte kan man väcka känslor av 

 t ex fruktan, upprördhet, längtan, komik, hopp eller medlidande.  

  Ett sätt att väcka känslor är att själv väcka känslor. Tårar och skratt smittar av sig  som bekant. 

 Men talare som visar överdrivet mycket känslor eller de som genomskådas brukar kallas patetiska.”14  

 

Ordet kan användas inom konst, som i en recension i Östersundsposten om Caspar David 

Friedrichs måleri: ”Men Friedrich hjälper betraktaren på traven ibland på ett nästan patetiskt 

övertydligt vis, som när han exempelvis låter den rörelsehindrade bokstavligen slänga sina 

kryckor inför uppenbarelsen av den gotiska katedralen – eller när konstnären låter katedraler 

hägra i ett ljusfyllt fjärran dit farkoster stävar”.15 Också TV-program kan vara patetiska:  

  

 ”Mest patetiskt var kanske SVT-programmet Agenda i söndags som förgäves försökte få en panel av 

 kända larmare och mindre larmiga larmare att svara på den envist upprepade frågan: Men hur farligt 

 är detta egentligen? Ingen enda hade modet att säga att det vet vi faktiskt inte, men av vad vi vet 

 hittills verkar det inte alls särskilt farligt”.16 

 

Om vi leder in sökningen mot det skönlitterära skrivs följande om personliga vittnesbörd i 

litteraturen: ”2007 var året då det personliga i litteraturen slutade vara politiskt och började bli 

patetiskt. […] Patetik är att undvika kritik genom att vädja till publikens medlidande. Och 

aldrig tidigare har det funnits så många författare att tycka synd om som just nu”.17 I en 

recension om boken En rysk roman av Emmanuel Carrère skrivs följande: […] som med 

skenbart enkla medel absorberar läsaren i ett subjektivt medvetande, ensamt, svartsjukt, 

                                                                                                                                                         
2009-12-29. 
13 tjuvlyssnat.se 2009-12-29. 
14 Carlsson/Koppfelt, Bild och retorik i media, Malmö 2001, s. 73. 
15 http://web.retriever-info.com/services/archive.html, 2009-12-29. 
16 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vagar-vi-tro-pa-larmen_2867239.svd, 2009-12-29. 
17 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/aret-da-det-personliga-blev-patetiskt_649011.svd, 2009-12-29. 
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självömkande och patetiskt. Man kan avfärda det som självupptaget gnäll”.18 Susanne 

Axmachers Näckrosbarn recenseras enligt följande: ”[…] rör sig med sin mörka saga 

stundtals på gränsen till det melodramatiska, men hon är så skicklig att det som skulle bli 

högtravande och rentav patetiskt i en sämre författares händer här blir till ett helt naturligt 

stilgrepp”.19 Till sist en intervju med Erik Wijk, författare, frilansjournalist, före detta 

förläggare och tidningsredaktör som svarar på frågan vad han längtar efter: ”En mer 

kärleksfull värld, om det inte låter för patetiskt”.20 

 Ovanstående exempel visar att ordet, i ett som vi kan kalla dagligt bruk, används om 

händelser, kultur, personer och författarskap. Även om exemplen är något slumpmässigt valda 

kan de tolkas, enskilt och tillsammans, som att begreppet förekommer i negativa sammanhang 

och att det patetiska inte är något eftersträvansvärt i vår samtid. Detta stöder det tidigare 

skrivna om den förskjutning i betydelsen som kunde ses utifrån ordboks- och 

uppslagskällorna.  

 En annan tolkning skulle kunna göras utifrån de ord som finns i de redovisade 

ordförklaringarna, nämligen ord som känslomättad, känslorik, känslostark, känslosam 

lidelsefull, rörande – även starkt känslosam, starkt lidelseful och djupt rörande – gripande, 

fylld av pathos. I den meningen kan ordet ses omfatta en mer positiv betydelse. Detta 

återkommer jag till längre fram i uppsatsen, men när jag kopplar betydelsen av patetisk till 

min egen text, gör jag det utifrån det jag enligt ovanstående resonemang uppfattar som en del 

av det nutida användandet av ordet, såsom löjligt eller löjeväckande, som något negativt och 

som bör undvikas. Löjligt, löjeväckande kan i sin tur kan förklaras med bland annat 

skrattretande, fånigt, tokigt, dumt, larvigt eller komiskt.  

 

 

Min patetiska text 

I min C-uppsats skrev jag om hur jag såg på min egen text i förhållande till det patetiska: 

”[…] det jag […] finner […] 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”. 21 Som 

stöd för detta utgick jag från det Göran Hägg skriver i Författarskolan angående klichéer:  

                                                 
18 http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/carrere-gor-fiasko-med-stil_2987343.svd, 2009-12-29. 
19 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/debut-som-borrar-pa-djupet_2904223.svd, 2009-12-29. 
20 http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/jakten-pa-sanningen_2439773.svd, 2009-12-29. 
21 Irene Wirdelöv, Läsa, läsa, läsa, skriva, skriva, skriva, C-uppsats 2009. 
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och det Marie Louise Ramnefalk skriver om kitsch i Författaren, världen och språket. Jag 

återger här de resonemangen. 

 

  […] ”hon tittade skälmskt på honom” eller ”han log pillemariskt” eller ”hon skrattade ett klingande 

  skratt” […] de här klichéuttrycken uppträder som adverb efter ett verb […] bör var lika självklart att 

  undvika sådan här konstruktioner som att borsta tänderna på morgnarna. […] 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.22  

 

Ramnefalk behandlar samma ämne 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.23 

 

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

därför görs snabbt i snarlika variationer och stora serier. 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.”24 

 Ovanstående tankegångar, hämtade från C-uppsatsen angående är för min egen del 

fortfarande aktuella. Hägg skriver också: ”Ibland har uttrycken en gång varit fräscha och 

slående. Ingen hade hört talas om den ”nakna sanningen” eller ”den gyllene medelvägen” när 

Horatius introducerade dem i språket. Men det är numera ganska exakt två tusen år sen. De är 

knappast ”pricken över i” längre.” Sett till mitt eget skrivande vill jag undvika slitna, alltför 

använda fraser, det vill säga det som enligt ovanstående resonemang är klichéer/kitsch, vilket 

i sin tur kan ses som en del av det som gör en text patetisk. Ett led i detta blir att försöka hitta 

ett eget uttryckssätt, att sträva efter är att vara, såsom Ramnefalk skriver, konstnärligt 

                                                 
22 Hägg, s. 128. 
23 Ramnefalk, s. 56. 
24Ramnefalk, s. 58. 
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meddelande med personlig röst, än att skriva det hon beskriver som triviallitteratur. Om jag 

lyckas med det undgår jag också att bli patetisk i ordets negativa bemärkelse så som till 

exempel löjeväckande. Dock vill jag betona att triviallitteratur har sin plats och funktion i 

litteraturens värld, Som en bekräftelse på triviallitteraturens betydelse kan som parentes 

nämnas Janice Radways undersökning Reading Romance där hon tittar på den betydelse i 

form av ”empowering pleasure”, läsning av kärleksromaner har för en grupp kvinnor.25 För 

egen del har också läsningen av triviallitteratur varit viktig för mitt skrivande och min 

skrivutveckling, till exempel gällande hur man kan se på det patetiska. Men så som framgår i 

förklaringen tidigare är inte min intention att skriva triviallitteratur och det är heller inte det 

min uppsats handlar om.  

 

 

Bearbetning av min patetiska text  

Min inlämningstext i Kreativt skrivande-kursen, höstterminen -09, är en slags resebetraktelse 

varvat med ett berättarjags liv. Inför detta har jag bland annat plockat fram gammalt 

resematerial från en tid då jag bodde i Wales. I den texten syns mycket av det som jag inte vill 

att min text ska innehålla eller vara – här finns klichéer, slitna fraser, banala uttryck, det är 

högtravande och smetigt känslosamt, det vill säga det som kan anses vara betydelsen av ordet 

patetisk om vi utgår från tidigare redogörelse för ordets ändring över tid och hur det används 

idag. Detta avspeglas till exempel i miljöbeskrivningen i nämnda resebetraktelse. Den 

walesiska naturen är verkligen vacker, men att överföra detta till skriven text, att beskriva hur 

hänförd man blir utan att bli just patetisk är inte helt enkelt. I något som skulle kunna kallas 

en dålig variant av Jane Austen-stil beskriver jag hur berättarjaget strövar längs kullarna, i 

naturen som är magisk. Här överträds gränsen för det känslosamma med hjälp av ett 

klichéartat språk.  

 Annat jag finner störande i nämnda text utifrån tidigare redovisade förhållningssätt av 

patetisk i förhållande till mitt skrivande är de övertydligheter jag ofta använt. I en utläggning 

om hundbajs, heltäckningsmattor och att alla går med skor inomhus avslutar jag med: 

”Typiskt kvinnligt att tänka så…” vilket när jag betraktar det idag syns mig både fånigt och 

skrattretande eftersom det så kallade kvinnliga klart avspeglas i texten ändå. Dessutom 

avslutas meningen med de tre punkter som jag tidigare varit förtjust i att använda, som en 

                                                 
25 Janice A. Radway, Reading the romance, Chapel Hill, 1991. 
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liten förtrolig blinkning till läsaren i betydelsen ni förstår va, att här är jag lite smårolig. 

Patetiskt i meningen löjligt? Ja, enligt mig.  

 Om jag ser tillbaka på det jag skrev i början av Kreativt skrivande-kurserna ser jag även 

där ett tillkrånglat språk och ett onödigt frossande i ord som idag känns just löjeväckande och 

därmed utifrån tidigare resonemang kan anses patetiskt. Ett exempel på detta: ”Nu satt de 

stumma. Färdades mot slutet. Under resan kunde de inte komma ifrån varandra. Ändå var de 

längre ifrån varandra än vad som var möjligt. Oåterkalleligt”. Vid dagens läsning ser jag här 

redan använda fraser och en överdriven känslosamhet i ett försök att skapa dramatik. Dock 

kan jag ge mig erkännandet att det här har jag lagt åt sidan för att inte använda. Visst kan 

ovanstående redovisade exempel på mina tillkortakommanden ursäktas med en nybörjares 

osäkerhet, men det hindrar inte att jag nu ser det beskrivna som både komiskt och pinsamt.  

 Resematerialet från Wales har nu omarbetats till höstens inlämningstext. Språkligt sett har 

jag skalat av och gjort avvägningar med meningar och ord för att komma fram till endast en 

nödvändig kärna av ord. Jag har också valt att berätta med korta stycken. Tillsammans bidrar 

dessa delar till textens ton och sammantaget blir helheten i överensstämmelse med min 

strävan att få bort det som jag tidigare i kapitlet redovisat som patetiskt. Det jag vill uppnå 

kan ses i förhållande till det Hägg skriver:  

   

  Man bör förstås skriva bra prosa. Man bör vinnlägga sig om en någorlunda personlig stil […]. Man 

  kan faktiskt vara mycket personlig och ha en egen ”röst” som läsaren lär sig känna igen och uppskatta, 

  även  om man skriver klart och effektivt. På det viset bör man hela tiden ”jobba med språket”.  Men 

  man ska inte, om det går att undvika, söka efter vackert språk och smycka sin framställning med […] 

  konstiga ord och långsökta liknelser.26  

 

Hägg fortsätter med att säga att dock brukar ett sådant bildspråk premieras i vårt land av och 

kallas vackert och känsligt, och därför kan man i svensk konstnärlig prosa hitta autentiska 

beskrivningar som ”morgonen gned sina bröst mot fönsterrutan” eller ”fukten låg som rått 

kött mot pannan”. Likaså att någon ”berättar så att änglarnas tårar fryser till is” eller en 

kvinna tycker att ”Hennes äktenskapliga säng hade för länge sedan blivit som ett folktomt 

torg”. Detta är dålig smak, dålig prosa och dålig läsarservice enligt Hägg. Han uppmanar 

vidare till läsning av Hjalmar Söderberg och Selma Lagerlöf: ”Och egentligen finns det ju 

knappt någon vackrare svensk prosa än Söderbergs – fast den saknar barocka bilder och 

konstifika låneord. Läs noga och se efter hur effekten uppnås. Läs Selma Lagerlöfs bästa 

                                                 
26 Hägg, s. 123. 
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böcker, Jerusalem 1 och Kejsaren av Portugallien, och se hur man kan ha en helt personlig 

ton och ändå vara glasklar och slående.”27 Följande exempel får belysa Häggs resonemang om 

Lagerlöfs sätt att skriva: 

   

  Det blev allt kallare och kallare, ju längre det led på dagen. Det small i knutarna, liksom om kölden 

  ville  knacka på för att be om lov att komma in. Alla buskar och träd var höljda i så tjocka pälsar av 

  snö och rim, att de såg oformliga ut, men de var väl tvungna, de som andra, att sätta på sig allt, vad de 

  kunde komma över, för att få skydd mot kölden. […] Jo, det var allt en kväll att ge sig ut i! Kölden 

  stod emot dem som en mur av rivande och stickande glasskärvor. Det stack i skinnet, det kändes, som 

  om näsan skulle hålla på att slitas ur ansiktet, det sved i fingertopparna, och tårna tycktes ha blivit 

  avhuggna med detsamma; man kunde inte märka vidare, att man hade några.28 

 

Bearbetningen av texten enligt ovanstående gör att den stilmässigt liknar den jag lämnade in i 

den tidigare Kreativt skrivande-kursen. Jag ser också den här texten som fragmentarisk, 

spretig och abstrakt. Kanske är det som är min personliga röst. Hägg skriver också i citatet 

ovan om det som tidigare nämnts av Ramnefalk, att vara personlig och ha en egen röst. I 

förlängningen kan det ses som ett sätt att undvika att det blir patetiskt. Om jag skriver på ett 

unikt, eget sätt uppstår till exempel inga klichéer. Jag ser även kommentarerna från kursens 

handledare, Vasilis Papageorgiou, som en bekräftelse på att jag är på rätt väg gällande det jag 

eftersträvar:  

   

  Detaljerna och berättartonen är också starka sidor i texterna. De fördjupar de existentiella 

  iakttagelserna som avser människor och deras relationer. En tragisk sida träder fram, dock utan någon 

  patetik alls, för att hänvisa till ditt uppsatsämne. Det finns ett väl justerat avstånd mellan det som 

  berättas och den som berättar som gör dramatiken diskret - men inte mindre stark för det.29 

 

 

Det patetiskas mening 

Att innebörden i begreppet patetiskt kommit att ändras i betydelse kan ses i förhållande till 

vår samtid och i förhållande till synen på känslor ur ett historiskt perspektiv. I dag kan vi 

sägas leva i ett marknadsstyrt samhälle med nedmonterad social välfärd där var och en till stor 

del får ta hand om sig själv, ur samhällelig synpunkt. Vi matas med TV-program där 

människor, tävlar, inte duger, kritiseras och röstas ut. Det ska de medverkande tåla och vi som 

                                                 
27 Ibid. 
28 http://runeberg.org/portugal/37.html. 
29 Vasilis Papageorgiou, First Class, First Class 2010-10-18. 
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tittar ser detta i underhållningssyfte. Det handlar också om kontrollerbarhet. I en tid där du 

kan ses som lyckad och framgångsrik om du har mycket att göra, gäller det att ha kontroll 

över känslorna. Under stormaktstiden kunde man istället bli betraktad som rubbad om man 

inte kunde gråta – man ansåg att det var förmågan att kunna ge uttryck för och kunna känna 

starka känslor som gjorde människan till människa, oavsett kön och social ställning.30 1700-

talet franska läsesalongerna tävlade kvinnor och män i om att gråta vid högläsningarna och 

finkänslighet förknippades med intelligens.31 Musikverk från 1800-talet kan också ses som 

exempel. Beethovens pianosonat nr 8 och Tjajkovskijs symfoni nr 6, har båda namnet 

”Pathétique” (franskans ord för patetik). Om vi jämför med den tidens ordböcker, som 

redogjordes för inledningsvis i uppsatsen, kan ”Pathétique” tänkas associera till fyllt av patos 

eller att på ett högtidligt sätt uttrycka starka känslor. Utifrån förklaringarna i ordböckerna kan 

det antas att det handlar om lidelse och känslofullhet i följande utdrag ur Erik Johan 

Stagnelius dikt Allt sen människor först... ”[…] Hon förtrollar mig straxt; jag glömmer min 

tjusande granne/och för gycklerskan blott öga och öra jag har,/hon må sväva vid strängarnas 

takt och luftiga dansar/eller med dolken i hand tala patetiska ord.”32 I dessa kontexter får 

ordet en annan innebörd än idag.  

 De samhällsförändringar som sker i och med industrialiseringen och som innebar 

åtskillnad mellan privat och offentlig sfär, och därmed även mellan kvinnor och män, har 

också betydelse för synen på känslouttryck. I offentligheten fanns inte utrymme för att visa 

sina känslor, än mindre gråta. Ekenstam skriver: ”För att kunna vistas i offentligheten måste 

männen bära mask […] Relationer mellan affärsmän, politiker, industrimän och deras 

anställda, liksom affärsägare och kunder, blev i allt mindre grad personligt färgade och 

påverkade därför beteendet i riktning mot större självbehärskning.”33 Gråt till exempel, ansågs 

nu vara ett feminint känslouttryck som visade på svaghet, passivitet och nederlag och som 

hörde hemma i den privata sfären. Industrialiseringens syn på känslor lever kvar idag, som jag 

ser det, i meningen att känslor är feminiserade, även om en uppluckring skett – jag uppfattar 

det som att i nutid är det ”tillåtet” för män att gråta i olika sammanhang. En gissning är dock 

att många ”affärsmän, politiker och industrimän” fortfarande bär mask.  

 Ovanstående kan ses som förklaringar till en ändrad innebörd gällande patetik. När jag 

applicerat det patetiska på min egen text har jag gjort det utifrån den tolkning jag gör av det 

nutida användandet av ordet, såsom löjligt eller löjeväckande. I de inledande 

                                                 
30 Claes Ekenstam m fl, Rädd att falla, Stockholm, 1998, s. 75. 
31 Karin Johannisson, Melankoliska rum, Stockholm, 2009, s. 94.  
32 http://runeberg.org/ejse1818/xh.html, 2009-12-29. 
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ordförklaringarna finns, som tidigare skrivits, ord som känslomättad, känslorik, känslostark, 

känslosam lidelsefull, rörande – även starkt känslosam, starkt lidelseful och djupt rörande – 

gripande, fylld av pathos. Å ena sidan finner jag alltså betydelse som kan sammanfattas med 

löjeväckande och å andra sidan betydelse som har med känslor att göra, ofta starka sådana. 

Om vi lägger samman dessa tolkningar kan vikten av det patetiska i positiv mening 

synliggöras. Vilken funktion patetik kan fylla för det skrivna ordet kan då sägas innefatta 

konsten att skriva/berätta känslosamt utan att det blir löjeväckande. Följande citat av 

serietecknaren Nina Hemmingsson uttrycker vikten av det patetiska och hur det kan användas: 

"Saker som balanserar på gränsen till det patetiska är ofta de bästa, för då befinner man sig i 

något som känns svårt och jobbigt".34 Om detta skriver jag också i min C-uppsats. Där finns 

en fortsättning på tidigare redovisade resonemang om det patetiska där jag menar att en 

balans måste finnas, att det triviala också har sin plats. Det som är klyschigt och som har sagts 

förut kan till exempel användas som en hjälp för att förklara. Det kan och också ses som en 

del av det pågående vardagliga livet och som något man kan känna igen sig i.35 

 Här kan paralleller dras till det Ramnefalk säger om vårt behov av det hon kallar kitsch, det 

vill säga det som i förlängningen kan kallas patetiskt enligt de tolkningar jag gjort. Hon menar 

att det har med trygghet att göra, och med minne. Hon säger vidare att den produktiva kraften 

hos minnet kan ses i en del litterär konst under 1900-talet. Hon exemplifierar med Virginia 

Woolf och James Joyces som hon menar låter både romanfigurer och romanform präglas av 

skapande minne. ”Detta rör sig i medvetandets och händelsernas nuflöde så ledigt och 

otvunget som inre monolog brukar”, skriver Ramnefalk.36 Den inre monolog som känns igen i 

Woolfs karaktärer kan ses i förslagsvis Mrs Dalloway.37 Molly Blooms monolog i Odysseus, 

där hennes minnen beskrivs i en enda lång mening är ett annat exempel på detta.38 Det hela 

kan beskrivas som att patetiken överväldigar henne, men på ett njutningsfullt sätt. Ramerfalk 

exemplifierar också hur minnets kraft kan användas med Marcel Prousts På spaning efter en 

tid som flytt där barndomsminnen väcks genom smaken. ”[…] mötet mellan nuet och det 

förflutna i den berömda episoden med madeleinekakan, där en smakförnimmelse väcker den 

ätandes minne och sjok av förgånget liv stiger upp klart och sinnligt.”39 Dessa texter har hållit 

över tid och har betydelse än idag. Det visar att det patetiska har sin plats i språk och texter. 

                                                                                                                                                         
33 Ekenstam, s. 106. 
34 http://www.dn.se/dnbok/en-varld-fylld-av-kata-tanter-och-gangsterflickor-1.439079, 2009-11-20.  
35 Irene, Wirdelöv, Läsa, läsa, läsa, skriva, skriva, skriva, C-uppsats 2009. 
36 Ramnefalk, s. 71. 
37 Virginia Woolf, Mrs Dalloway, översättning Else Lundgren, Stockholm, 2003. 
38 James Joyce, Odysseus, översättning Thomas Warburton, Stockholm, 1999. 
39 Ramnefalk, s. 71. 



 14

 Hur patetik kan användas kan också visas med exempel från några av de texter vi 

kommenterat under HT09 i Kreativt skrivande-kursen. I texten Skiss till ett språk passande en 

kropp40  är orden väl anpassade mot varandra på ett sätt som enligt mig gör texten ”exakt”. 

Den sista meningen, ”Serverad på silverfat.” som ju är ett talesätt och vanligt förekommande 

hade i ett annat sammanhang kunnat vara en väl använd kliché men blir här i mina ögon 

ytterligare ett exempel på det exakta, det väl avvägda. I Novell 141 finns en scen där kvinnan 

och mannen beskriver varandras kroppar i bilder. Här ser jag det som att det lätt hade kunnat 

bli för mycket  löjligt känslosamt som det står i en av ordförklaringarna, men texten räddas 

genom att författaren stannar upp i just rätt ögonblick – efter att ha beskrivit kvinnans kropp 

får vi enbart höra beskrivningen av mannens huvud. Om författaren hade fortsatt beskriva 

också hela mannens kropp med detta bildspråk hade gränsen för det patetiska överträtts. Nu 

blir istället personerna patetiska på ett sätt som passar in och förstärker bilden av hur kära de 

är i varandra.  

 

 

Sammanfattning  

I de exempel jag redovisade angående dagligt bruk av ordet patetiskt säger en person att han 

längtar efter en mer kärleksfull värld, om det inte låter för patetiskt.  Jag ser det som lite 

sorgligt: om vi med förklarar patetisk med löjeväckande – skulle det finnas något löjligt i att 

önska sig en mer kärleksfull värld? I de andra exemplen ser vi att klimatkonferensen enligt 

artikeln var ett patetiskt fiasko, att försöka verka ungdomlig när man är gammal är patetiskt, 

likaså att visa överdrivet mycket känslor, och en författare ses i en recension som skicklig då 

hon lyckas med att inte skriva patetiskt. I det sistnämnda exemplet skrivs att det kunde ha 

blivit rentav patetiskt – ordvalet förstärker det negativa budskapet. Samma sak i det första 

exemplet där ordet sätts samman med fiasko, alltså ett misslyckande och ett rejält sådant. 

Exemplen skulle kunna ses som en rädsla för det patetiska. Detta kan knytas an till hur jag ser 

på mitt skrivande – som jag inledningsvis skrev vill jag inte att mina texter ska vara patetiska.  

Rädsla för det patetiska kan även kopplas till vår samtid såsom jag beskrivit den i föregående 

kapitel. 

 Varje tid har sin norm för känsloliv. En ökad förekomst av självhjälpsböcker och 

företeelser som mindfulness, new age, yoga kan ses som motkraft till den rationella tid vi 

lever i idag. Den sommarserie (2010) som gått i Sveriges Radios:s P1 med titeln Oförnuft och 

                                                 
40 Julia Björnberg, Skiss till ett språk, otryckt källa, Kreativt skrivande IV, 2009. 
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känsla och Svenska dagbladets pågående 100 känslor-manifest där de på sin hemsida varje 

dag visar Youtube-klipp (2010) för att illustrera olika känslor, skulle också kunna ses som 

indikation på en kommande känslosammare tid – en mer patetisk tid.   

 Jag har applicerat begreppet patetiskt på min text genom att undersöka vad jag ser som 

löjeväckande med mitt skrivande. Vad detta innebär kan inte beskrivas enhetligt – förstås vill 

väl ingen att det man skriver ska anses löjligt. De som använder det bildspråk Hägg förkastar 

enligt tidigare redogörelse, får förmodas vara nöjda med det de skrivit. För egen del har jag 

med exempel visat hur jag ser på det i förhållande till min text. Detta angreppssätt synliggör 

fler saker för mig. Det bidrar till att klargöra för mig hur jag ser på min egen stil, och hur jag 

vill att mitt skrivande ska vara. Detta tydliggör också hur mitt författande har utvecklats. Jag 

ser till exempel att jag tidigare saknade insikt om vikten av att noggrant välja vilka ord som 

ska användas, av att göra avvägningar med meningar och meningsbyggnad, vilket jag idag ser 

som viktigt i sökandet efter ett eget uttryck. Denna noggrannhet kan tyckas självklar, men jag 

gissar att man i det som Ramnefalk beskriver som triviallitteratur, fabrikstillverkad efter mall, 

inte funderar särskilt länge över dessa saker. I skrivandet stund hör jag lämpligt nog en 

radiointervju med Barbra Cartland (populärlitteratur-författare) där hon sägs skriva 25 böcker 

om året, troligen lägger inte hon heller så stor vikt vid till exempel ordval.  

 Att balansera på gränsen till det patetiska ser jag som eftersträvansvärt. När det gäller att 

skriva/berätta känslosamt utan att det blir löjligt kan jag konstatera, att det går att få fram 

känslor och dramatik även med det avskalade språk och uppbrutna berättande som är en del 

av mitt uttryckssätt. Jag varken behöver eller vill frossa i ord, utan finner mig mer söka efter 

att berätta med en minimalistisk skrivandets estetik. Samtidigt har nya tankar, även 

innehållsmässigt, att använda i mitt författarskap väckts genom utgångspunkten att vi blir 

känslosamma, sentimentala när vi minns – inte minst barndomsminnen, både positiva och 

negativa. Sammantaget ser jag de slutsatser jag drar här bli till en slags mall att analysera mitt 

framtida skrivande med och som därmed kan användas för en lyckad balansgång på den 

patetiska linan.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
41 Sanna Johannesson, Novell 1, otryckt källa, Kreativt skrivande IV, 2009. 
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