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Inledning 
Under kursen Kreativt skrivande III har jag valt att skriva noveller. Gemensamt för dem är 

min tanke att skriva berättelser där läsaren inte kan vara helt säker på vad som sker och där 

slutet är öppet för tolkning. En dag på sommarlovet är den novell jag valt och bestämt mig för 

att titta närmare på i uppsatsen. Valet stod mellan den och två andra noveller i 

novellsamlingen. I den ena Vem bestämmer i din trädgård? är det möjligen en elak 

trädgårdstomte som styr det idylliska villaområdet. I den andra Pepparkakshuset upptäcks en 

morgon att alla kommunens konton är tömda. De här två nämnda kommer jag att referera till 

längre fram i uppsatsen.   

 En dag på sommarlovet handlar om en pojke som under dagarna på 

sommarlovet är ensam hemma. Storebror ska finnas i närheten, men sticker ofta iväg till 

kompisarna. Pojken som heter Max är ändå nöjd, han har sin vita kanin Snowy som han leker 

med. En dag inträffar något annorlunda. Det är den dagen på sommarlovet novellen handlar 

om. Och slutet på berättelsen får tolkas av läsaren.  

 

Syfte och Frågeställning  
Under workshops och handledningstillfällen då vi diskuterat varandras texter har det visat sig 

hur olika vi läsare upplever en berättelse eller en dikt. Fenomenet att vi gör så intresserar mig 

och jag har funderat över hur det kommer sig att vi tolkar så olika. Vad har betydelse för hur 

vi tolkar en text?  

Jag vill därför i uppsatsen göra en analys av novellen En dag på sommarlovet 

och samtidigt vill jag lära känna min text bättre med hjälp av litteraturvetenskapliga 

analysbegrepp.1 Förhoppningsvis hittar jag teorier om läsares tolkningar av en text som kan 

förklara olika tolkningar.  

 

Metod 
I uppsatsen kommer jag att göra en analys av texten En dag på sommarlovet. Till min hjälp 

använder jag främst Epikanalys av Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson.2 Därifrån 

                                                      
1 Britt-Lis Napadow, En dag på sommarlovet, 2009. 
2 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys, Lund 1999. 
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väljer jag de analysmoment som har relevans för uppsatsen. Jag använder mig också av 

kommentarer från kurskamrater och handledare. Därutöver läser och refererar jag till 

skönlitterära noveller och sagor. Alla har de något av det oförutsägbara, mystiska skeendet 

som Marie Hermanssons titel på hennes novellsamling utlovar, Det finns ett hål i 

verkligheten.3 

 

Skillnaden mellan Analys och Tolkning av en fiktiv text  
För att beskriva En dag på sommarlovet kommer jag att ta hjälp av det arbetssätt som beskrivs 

i Epikanalys. Det sätt att analysera fiktiva texter som föreslås används som redskap för att 

kunna gå vidare och göra en vetenskaplig tolkning av texter. De litteraturvetenskapliga 

perspektiven förändras över tiden och det finns en mängd olika inriktningar. Min ambition är 

inte att i uppsatsen göra en sådan vetenskaplig tolkning. Jag gör analysen eller förarbetet, 

eftersom mitt arbete och min uppsats har sin utgångspunkt i redan gjorda tolkningar. Det vill 

säga de tolkningar som varje vanlig läsare gör medvetet eller omedvetet när de läser en text.  

Mina läsare är kursdeltagare och handledare på kursen. De har alla kommit fram till sin egen 

tolkning av En dag på sommarlovet och mina andra texter som vi diskuterat på workshops. Så 

här säger Holmberg och Ohlsson om analys och tolkning: 

 
Det är vår erfarenhet att vägen till en djupare förståelse inte sällan löper via ett studium av hur 

verket är konstruerat och den som känner till ett antal berättartekniska grepp och termer har 

större chans att kunna upptäcka och beskriva själva konstruktionen. Att läsa och tolka romaner 

och noveller innebär, som vi försöker demonstrera, att uppmärksamma vad och hur den enskilda 

texten betyder. […] Det finns ingen enkel mall för hur man gör en analys av en text […] Varje 

tolkning är ett resultat av den individuelle läsarens analysarbete, intellektuella och litterära 

bakgrund och val av kontexter. 4 

 

Vetenskaplig tolkning av texter bygger på analys i olika steg för att sedan i någon av de 

vetenskapliga teorierna komma fram till en tolkning.5 Jag tar första steget, analysen, och på 

den baserar jag min uppsats och försöker förstå varför en fiktiv text kan tolkas så olika av 

läsare.   

 

                                                      
3 Marie Hermansson, Det finns ett hål i verkligheten, Stockholm 1998. 
4 Holmberg och Ohlsson, s. 8f.  
5 Staffan Bergsten m.fl. (red.) Litteraturvetenskap – en inledning, Lund 2009, s. 191. 
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Analys av novellen En dag på sommarlovet 

Intrig  
Intrigen i novellen är följande: Max, som är en liten kille i sju åttaårsåldern, bor i Köpenhamn. 

Han är ensam hemma på sommarlovet när föräldrarna jobbar. Storebror som ska finnas i 

närheten har stuckit till sina kompisar. Max tycker att det är lite ensamt men också skönt. Han 

leker med Snowy, sin vita kanin, som han tycker så mycket om. Idag är det en riktigt varm 

dag och Max går in efter lite dricka. Kaninen passar på att rymma och Max springer efter. 

Strax har de kommit så långt hemifrån att de faktiskt inte hittar tillbaka och det ser också ut 

som om kaninen har blivit överkörd av en motorcykel. Tursamt nog var det inte så illa. 

Motorcyklisten, som Max tycker ser lite farlig ut, erbjuder dem skjuts hem men ändrar sig och 

föreslår en tur till Tivoli. Max tvekar, hans föräldrar har sagt att han inte får följa med okända 

personer. Han överväger detta ett ögonblick men bestämmer sig för att anta erbjudandet. På 

Tivoli roar de sig kungligt alla tre, även Snowy. Så småningom börjar det bli sent och dags för 

hemresa. Max börjar oroa sig för vad hans föräldrar ska säga, det är nästan mörkt. Han 

slumrar till bak på motorcykeln och vaknar av att mamma står lutad över honom i trädgården. 

Hemma är det dags för middag och fortfarande ljust ute. Mamma undrar hur han mår, han 

verkar trött, och hon undrar också lite över det stora mjukisdjuret bredvid Max, ett sådant som 

man vinner på Tivoli.  

 

Holmberg och Ohlsson poängterar vikten av att tillämpa rätt analys för rätt typ av prosa.6  

Min novell En dag på sommarlovet kan analyseras enligt det klassiska mönstret för hur en 

intrig är uppbyggd och som ser ut enligt nedan.  

I början av texten, expositionen, får läsaren lära känna en pojke som heter Max 

och hans vita kanin Snowy en varm sommarlovsdag i Köpenhamn. När kaninen rymmer 

uppstår en konflikt i texten. Den roliga leken i trädgården kan inte fortsätta. Pojken har svårt 

att fånga in Snowy och kaninen försvinner. En stegring inträffar när kaninen först tycks ha 

blivit överkörd av en motorcyklist. Denne erbjuder pojken och den oskadda kaninen skjuts 

hem eftersom de inte längre hittar vägen själva. När Max och kaninen redan sitter på 

motorcykeln infinner sig textens klimax. Torben som motorcyklisten heter föreslår att de 

istället för att åka direkt hem ska åka en runda till Tivoli och roa sig. Detta kan inte Max tacka 

nej till. Till slut kommer textens nedåtgående. Även om det visar sig vara mycket roligt på 

                                                      
6 Holmberg och Ohlsson, s. 29. 
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Tivoli blir det kväll och de måste avsluta och åka tillbaka hem. Max slumrar till bak på 

motorcykeln. Berättelsens lösning, dénouement, inträffar när Max vaknar av att mamma står 

lutad över honom där han ligger och sover under äppelträdet i trädgården.   

 
 Det är inte bara detektiver som tvingas konstatera att allt inte kan förklaras eller begripas. Även 

 romanläsaren lär sig efter hand inse att texter rymmer obegripligheter eller tomma platser som 

 tycks motsätta sig varje tolkningsförsök. […] Detta faktum – texters obestämbarhet, vår 

 oförmåga att en gång för alla nagla fast den enda rätta tolkningen – är samtidigt varje läsares 

 livsluft, det som gör det så lustfyllt att läsa inte bara nya texter utan också så kallade klassiker.  

Då vi i tal eller skrift diskuterar texters mening eller betydelse är vi deltagare i ett samtal som 

aldrig når till vägs ände.7   
 

Genre 
Det kan vara svårt att placera en text i rätt genre. Sedan länge klassificeras epik, dramatik och 

lyrik som de tre övergripande genrerna. Inom epiken hittar vi romaner och noveller, vilka i sin 

tur kan delas in i olika sorts romaner och kortprosa.   

Novellen är just en kortprosa. Det är främst antalet sidor som skiljer den från 

romanen. Man brukar säga att en novell kan omfatta från en eller ett par sidor upp till hundra 

sidor. Dessutom ska en novell berätta en historia. Det ska alltså hända något i texten och det 

ska komma en avrundning i slutet.8      

Mina noveller varierar i längd. Den kortaste är endast två sidor och den längsta 

nio. Novellerna varierar mycket i innehåll. Allt från förskingring av kommunala medel, till 

inbrott utan stöld och en omtolkning av Susanna i badet sett ur Susannas perspektiv. 

Gemensamt är den lite overkliga verkligheten och att avrundningen är öppen för tolkning.  

 

Bergsten och Elleström menar att man skulle kunna dela in noveller i subgenrer som man gör 

med romaner. Problemet är att det inte finns någon vedertagen standard för noveller. Till 

exempel, vad skulle kunna känneteckna en realistisk novell eller en bildningsnovell? 

Svårigheten hänger till stor del samman med det lilla formatet. En novell innehåller oftast inte 

tillräckligt många sidor för en händelserik historia med parallella händelser och sidospår.9 

 

                                                      
7 Holmberg och Ohlsson, s. 29. 
8 Staffan Bergsten och Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund 2010, s. 157. 
9 Bergsten och Elleström, s. 158. 
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En dag på sommarlovet kan läsas av både barn och vuxna. Den är inte skriven med tanke på 

en specifik åldersgrupp. Det viktiga var att försöka fånga och beskriva den overkliga 

verkligheten. 

Jag funderar över om det blir någon skillnad på tolkningen av texten beroende 

på om den är skriven för barn eller vuxna? Man skulle kunna tänka sig att den tolkas som en 

saga eller äventyrsberättelse för barn, eller magisk realism för vuxna. Mitt skrivande under 

kursen har varit inriktat på spännande noveller. Spännande texter kan hittas både för barn och 

vuxna och i flera olika genrer. Det kan vara fantasy, deckare eller spionthrillers. Under 

workshops och i kommentarer har flera kursdeltagare menat att just den här texten mycket väl 

kan vara en saga för barn och har kommenterat så här: ”Språket är anpassat till varje 

novell.”10  ”Det här kan bli en bilderbok för barn, bryt ut den här ur novellsamlingen.”11 ”Det 

var fin fantasi.”12    

  

Att klassificera böcker på olika sätt skulle också kunna påverka läsaren. Uppfattar hon eller 

han texten annorlunda beroende på vilken genre den placeras i eller om texten kallas roman 

eller reportage?  I Epikanalys hänvisar författarna till Staffan Söderbloms författarskap där 

han i sina boktitlar har orden reportage respektive roman inskrivna.13 Detta bidrar 

förmodligen till att läsaren genom titeln, innan boken är läst, gör sig en uppfattning om vilken 

genre boken tillhör. Men den som känner till Söderbloms författarskap vet att boktitlarna inte 

helt och hållet stämmer överens med gängse klassificering och att han ”försöker transcendera 

både fiktionens och icke-fiktionens traditionella begränsningar och uppnå en ny syntes, en ny 

teknik för att beskriva världen och människan.”14 

 

Saga  
Sagor är underhållning och kan vara berättade eller skrivna både för barn och vuxna. Sagor är 

fantasirika och har ofta ett osannolikt innehåll. Det är vanligt med inslag av magi, djur som 

kan tala och förtrollningar av olika slag. Sensmoralen är viktig i många sagor. Det handlar om 

rättvisa, mod och hjältar. Många sagor är allegorier med en dold innebörd som vill visa på det 

                                                      
10 Kursdeltagare, Kreativt skrivande III, 28 okt 2009. 
11 Kursdeltagare, Kreativt skrivande III, 28 okt 2009. 
12 Kursdeltagare, Kreativt skrivande III, 28 okt 2009. 
13 Holmberg och Ohlsson, s. 15. 
14 Ibid., s. 23. 
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goda och det onda. Där censur utövas har det varit vanligt att föra fram samhällskritik genom 

sagor för vuxna.15 

  Sagobegreppet kan delas upp i folksagor och konstsagor. Folksagan är en 

berättelse som förts vidare genom muntlig tradition och har ingen känd upphovsman till 

skillnad från konstsagan som är skriven av en namngiven författare. Kända svenska 

sagoförfattare är Astrid Lindgren och Elsa Beskow. De flesta barn har också kommit i kontakt 

med A.A. Milnes Nalle Puh och med Roald Dahl som har skrivit berättelser både för barn och 

vuxna.   

Medan sagan är en fantastisk berättelse, oberoende om det är en folksaga eller 

en konstsaga, är folksägnen en gammal berättelse som också förts vidare genom muntlig 

tradition. Skillnaden är att folksägnen anses vara trovärdig. Den handlar om verkliga platser, 

personer och händelser.16 

 Läses En dag på sommarlovet av ett barn hamnar den i sagans värld. Berättelsen 

är visserligen ingen allegori och har inte heller någon sensmoral. Men de mystiska 

sagoinslagen med att allt är möjligt finns där. En kanin kan åka karusell på tivoli och en liten 

pojke kan få roa sig hur mycket han vill och åka attraktioner avsedda för äldre barn och 

vuxna. Torben är kanske till och med en hjälte, han räddade Snowy.  Och hur är det med 

tidsglappet i slutet av berättelsen? Det mesta kan hända i sagans magiska värld. Vi 

diskuterade sagoinslagen på en workshop och en kommentar från handledaren var att ”Man 

får förutsätta att jagberättare alltid är trovärdiga. De berättar om sina egna upplevelser.”17  

 

Magisk realism 
Läses texten istället med vuxna ögon vill jag placera den i närheten av magisk realism. 

Termen magisk realism är en beskrivning av en prosastil som:  

 
strävar bort från skomakarrealism och dokumentär vardagsrapport för att i stället via myt och 

fantasirik fabulering söka nå en rikare och mer nyanserad verklighetsbeskrivning.18  

 

Från mitten av 1900-talet började flera sydamerikanska författare omnämnas som verksamma 

inom den magiska realismen. Till dem räknas bland andra Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, 

Gabriel García Márquez och Isabel Allende. Men genren har fått efterföljare i hela världen. 

                                                      
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sagor (Internet 2012-04-02). 
16 Bonniers lexikon 16, red Lena Ahlgren, Stockholm 1999. 
17 Magnus Eriksson, Kreativt skrivande III, 28 oktober 2009. 
18 Bonniers lexikon 12, red Lena Ahlgren, Stockholm 1997. 
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Med rötter i Afrika har Ben Okri, och Mia Couto nämnts. Svenska författare som kan räknas 

dit är Majgull Axelsson, Cecilia Davidsson och Marianne Fredriksson. Amerikanen Jonathan 

Safran Foers böcker innehåller en del magiskt realistiska inslag.  

 Författarna använder sig många gånger av myter och traditioner i sin omgivning.   

Enkelt uttryckt kan sägas att ett gemensamt drag i de magisk realistiska berättelserna är just 

att de är realistiska men samtidigt innehåller en overklig verklighet. Sammantaget skapar detta 

det oförklarliga och som den föränderliga källan Wikipedia uttrycker det:  
 

Magisk realism är en stilart inom konst, litteratur och film och har beskrivits som förhöjd 

verklighet. […] Den realistiska skildringen kryddas med surrealistiska, magiska, absurda 

och/eller övernaturliga inslag.19  

 

Kanske är det en genre för vuxna som fortfarande fascineras av spännande äventyr och 

händelser som är lätt absurda, magiska och nästan verkliga.  

 

Tema 

God och ond 
Kan en människa vara både god och ond? I berättelsen får vi inte veta om motorcyklisten 

Torben är ond, i betydelsen att han skulle vara medlem i ett kriminellt MC-gäng. Hans 

eventuella sympati antyds genom hans sätt att klä sig och andra yttre attribut. Det var min 

tanke som författare att oavsett vilken grupp Torben tillhör visar han upp en god sida i texten. 

Han tar sig tid att se efter så han inte har skadat den lilla kaninen. Han erbjuder sig att skjutsa 

hem Max och Snowy och han tar dem till Tivoli där de får göra allt roligt de har lust med.  

 

Magi i vardagen 
I En dag på sommarlovet kan läsaren inte riktigt säkert veta om det som sker är dröm eller 

verklighet. Är det troligt att en vilt främmande motorcyklist erbjuder sig att köra hem en liten 

kille och hans kanin som gått vilse i Köpenhamn? Och sedan bara hux flux åka iväg till Tivoli 

en helt vanlig dag och roa sig där nästan till stängningsdags. Det är också märkligt att Max 

inte minns att han kom hem, och att Torben hittade hem till honom. Hade allt varit en dröm? 

Men den stora lotterivinsten låg bredvid pojken hemma på gräsmattan när han vaknade. Det 

var en magisk dag.  

                                                      
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Magisk_realism (Internet 2012-03-29). 
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Text och kontext  
En text kan sättas in i ett eller flera sammanhang eller kontexter av helt skilda slag. Holmberg 

och Ohlsson uttrycker det som ”Man kan till exempel se en text som ett led i ett helt 

författarskap, som uttryck för en tid och/eller för en samhällelig struktur.”20  

Det finns en mängd litteraturvetenskapliga skolor och de har olika synsätt på det 

litterära verket. En skiljeväg går mellan de som å ena sidan anser texten vara självständig från 

både den tid och omgivning de skrivits och från författarens och läsarens bakgrund, enligt 

Holmberg och Ohlsson en formalistisk, estetiserande inriktning. Å andra sidan finns en 

kontextualistisk syn som menar att texter i hög grad är påverkade av sina författare. Dessutom 

började man på 50-talet intressera sig för läsarens roll för tolkningen av en text. Man menade 

att ett litterärt verk inte är en färdig produkt, det är endast läsaren som kan tolka texten. 

Läsaren ingår i en tolkningsgemenskap som beror på läsarens bakgrund erfarenheter och 

värderingar.  

Ett annat sätt att utrycka detta görs i Litteraturvetenskap – en inledning.  
 

Den en gång för alla givna tolkningen finns inte. Istället måste varje tolkning betraktas som ett 

förslag till möjlig betydelse. […] I tolkningen är diktverket aldrig autonomt. Den litterära texten 

är aldrig ensam. Den är alltid ”tillsammans med”. Detta ”tillsammans med” finns inskrivet i 

begreppet kontext. 21  
  

Begreppet kontext omfattar alla ”kunskaper och erfarenheter, värderingar och emotionell 

beredskap” som läsaren bär med sig vid texttolkningstillfället och som därmed ger just den 

läsaren mening och förståelse för den tolkade texten. Just i det mötet mellan text och kontext, 

när texten får en mening, skapas kontextualisering.22 Här finns en viktig nyckel till varför 

läsare tolkar samma texter olika.  

  

Intertextualitet 
Termerna intertext och intertextualitet belyser tanken på att allt vi läst påverkat oss. Detta ger 

läsaren en mängd olika möjligheter när hon analyserar och tolkar en text. 

 
Varje litterärt verk författas i ett rum av andra texter och får från första början sin betydelse i 

relation till andra litterära verk. Likaså bygger varje tolkning av ett litterärt verk på jämförelse 

                                                      
20 Holmberg och Ohlsson, s. 38.  
21 Staffan Bergsten m.fl., s. 194.  
22 Ibid., s. 195. 
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med andra texter och annan litteratur. All tolkning har en komparativ aspekt. Sådan är den 

generella principen för det kontextuella fält där texten möter sina intertexter och utvecklar den 

estetiska energi som vi kallar intertextualitet. Denna intertextualitet genereras således både i 

författarens skrivakt och läsarens tolkningsakt, närhelst texten aktualiserar andra texter för att 

komma till betydelse.23 

 

Jag ägnade inte Puttes äventyr i blåbärsskogen skriven av Elsa Beskow en tanke då jag skrev 

min novell. 24  Vid ett tillfälle långt efter att jag skrivit om Max och Snowy läste jag Beskows 

bok. Jag fick då en referens till min egen text och såg att det som hände Putte också hände 

Max. Putte var förtvivlad över att han inte skulle hinna plocka två korgar bär till mammas 

namnsdag. Fram kommer den lille blåbärskungen och tar med Putte till blåbärsskogen där han 

leker med kungens pojkar. Pojkarna hjälper till att fylla korgarna med bär. Sedan seglar de i 

barkbåtar och rider på möss och har väldigt roligt. Till slut säger blåbärskungen att Putte 

måste åka hem, klockan är fem! Och vips vaknar Putte på stubben i skogen. Men var det en 

dröm? På marken står korgarna fyllda med bär. När jag läste denna barndomens saga igen står 

det klart för mig att En dag på sommarlovet naturligtvis också är en saga, även för mig, precis 

som en del av mina kurskamrater menat.    

    

Symboler  
Föremål, handlingar och gester kan vara symboler. Korset är en stark symbol i kristendomen 

och att applådera är ett tecken på uppskattning. En symbol kan stå för sig själv men den kan 

också representera något annat. Till exempel har olika blommor som ros, maskros och blåklint 

fått bli symboler för politiska partier i Sverige. Det kan vara intressant för tolkningen av en 

text att undersöka förekomsten av symboler eftersom de kan bidra till förståelsen.25 

Symbolerna kan vara mer eller mindre tydliga för läsaren. Och hur uppmärksam läsaren är 

spelar naturligtvis också roll för att upptäcka eller förstå symbolerna.  

 

I min text utgör Torbens utseende och motorcykel tillsammans symboler för den grupp han 

tillhör. I texten ser vi att han har långt hår, bak på jackan har han någon form av symbol och 

han kör en stor motorcykel i grupp tillsammans med andra likasinnade. Att tillhöra en MC-

klubb kan också vara en symbol för att vara kriminell och våldsam, men det behöver inte alls 

vara så. Det finns MC-klubbar med vitt skilda förtecken som pensionär eller kristen. Trots allt 

                                                      
23 Staffan Bergsten m fl., s. 198. 
24 Elsa Beskow, Puttes äventyr i blåbärsskogen, Stockholm 1959.  
25 Holmberg och Ohlsson, s. 59. 
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hoppar Max upp på motorcykeln. Anledningen är Torbens uppträdande gentemot Max kanin. 

Att som Torben, vara omtänksam och snäll mot djur symboliserar hans sätt att vara, han är en 

god människa tycker Max. Torben skulle alltså kunna vara representant för både det goda och 

det onda. Läsaren vet inte. 

 Kaninen som mycket passande heter Snowy är också en symbol. Den vita 

kaninen symboliserar magi. Det är vita kaniner som trollas fram ur trollkarlens hatt. Så Snowy 

med sin vita päls är en symbol för att texten är en magisk berättelse. 

 

Karaktärer 
I texten förekommer främst tre karaktärer. Det är Max, protagonisten, som är en liten kille på 

ungefär sju åtta år. Han har mycket för sig, men nu på sommarlovet tycker han det är skönt att 

vara hemma i trädgården och leka med sin kanin. Han är en ganska vanlig kille som bor i ett 

lugnt villaområde. Max vet vad som är rätt och fel, men när ett lockande erbjudande dyker 

upp har han svårt att säga nej.  

 En annan karaktär som spelar en stor roll i berättelsen är Torben. Han har fått ett 

vanligt danskt förnamn och tillhör kanske något MC-gäng. Han har flera av de vanliga 

attributen som stor motorcykel, långt hår och kläder med ett tryck på ryggen. Han är också 

tvungen att gå på ett möte med sina motorcykelkompisar på kvällen. Torben visar sig vara en 

trevlig person som tycker om barn och djur. Här finns en motsats. Bilden av hans yttre 

stämmer inte helt överens med hans faktiska uppträdande tillsammans med Max och Snowy.  

 Kaninen Snowy är också en av karaktärerna. Det var på grund av hans rymning 

som hela berättelsen började. Snowy är helt vit, därav namnet, duktig på konster och visar sig 

vara lite som ett barn. Han rymmer hemifrån och tycker om att vara på Tivoli. 

 Max och Torben har både statiska och dynamiska drag. Max är en helt vanlig 

liten kille, skiljer sig inte i mängden från andra killar i sin åldersgrupp. Torben är stereotypt 

beskriven i texten. Men faktiskt händer något i berättelsen som gör att de bägge handlar på ett 

sätt man inte förväntar sig. Max som i vanliga fall aldrig skulle följa med en okänd person, 

hoppar om än lite tveksamt upp på Torbens motorcykel och följer med. Vid ett par tillfällen 

får läsaren veta vad Max tänker. Han tycker det är skönt att vara själv hemma ibland och 

slippa undan storebrors retsamma kommentarer. Han tycker mycket om sin kanin och blir helt 

förtvivlad när den försvinner. Han försöker göra som hans föräldrar sagt åt honom, till 

exempel inte sticka iväg utan att tala om vart och att komma hem innan det blir mörkt.  
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 Torben å sin sida beskrivs till en början som en stereotyp. Det visar sig att han är 

en trevlig prick. Han bryr sig om barn och djur, men antar jag, tycker också det är vansinnigt 

roligt att hänga på Tivoli en hel dag. Det är inte den bilden karaktären utstrålar när han först 

beskrivs. Däremot avslöjar inte texten något om Torbens inre tankar och känslor.  

 Kaninen är rätt och slätt bara en kanin, nästan. Det visar sig att han har åsikter 

om Tivoli och tycker om sin hemsnickrade bur. Sitt namn har han naturligtvis fått efter färgen 

på sin päls.   

 

Enligt Holmberg och Ohlsson är det läsarna själva som konstruerar karaktärerna med hjälp av 

vad som berättas i texten. Genom hela texten finns information om karaktärerna som leder till 

läsarens bild eller indirekta konstruktion av dessa. Karaktärsindikationer som Torbens och 

Max repliker och handlingar bidrar till läsarens uppfattning och tolkning. Men också den 

miljö som texten utspelar sig i berättar något om karaktärerna.26  

 

Miljö 
Berättelsen utspelar sig i Köpenhamn. Här bor huvudpersonen och hans kanin. Förmodligen 

bor också Torben där. Köpenhamn är en tillräckligt stor och farlig stad för att en sjuåring inte 

ska ge sig ut själv. Staden är viktigt för intrigen. Där finns Tivoli och staden har haft problem 

med kriminella MC-gäng.   

 Första och fjärde scenen i texten utspelar sig i familjens trädgård. Vi förstår att 

de bor i ett grönt och trevligt område. Barnen har tillgång till trädgård och har möjlighet att ha 

husdjur där. Det finns fruktträd att klättra i och gräsmatta att leka på. Andra scenen utspelar 

sig på Köpenhamns gator och utgör en motsats till den trygga hemmiljön. Trafiken är intensiv 

och det är bullrigt och stökigt. Tredje scenen är den underbara tivoliupplevelsen. På Tivoli 

kan Max och Torben utan svårighet fördriva en hel dag. Det finns så mycket att göra och 

mycket att se. Allt är bara roligt och trevligt. 

 

Berättare  
Berättaren, den som talar till läsaren, i En dag på sommarlovet återger en historia. Berättaren 

vet och återger endast det som huvudpersonen i förtroende har berättat om vad som faktiskt 

hände den där sommardagen. I förtroende för att det var något annorlunda med just den 

dagen. I novellen har inte berättaren någon roll i själva händelseförloppet. Däremot finns 

                                                      
26 Holmberg och Ohlsson, s. 61f. 
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berättaren med i det allra första stycket i texten. På de sex första raderna får läsaren veta att 

hela intrigen berättats i förtroende av protagonisten för berättaren, som sedan återger allt för 

läsaren. 

 

Tid  
Vid en analys av begreppet tid kan man utgå från olika aspekter. Ett sätt som Holmberg och 

Ohlsson beskriver är att analysera ordningen i texten för att få svar på frågan när. Man tittar 

då på i vilken ordning händelserna i historien presenteras och om det överensstämmer med 

vilken ordning de kommer i texten.  

 En krönika till exempel börjar ab ovo. Den skrivs i samma kronologiska ordning 

som den utspelas. Det finns en absolut överensstämmelse mellan historiens och textens tid.  

I En dag på sommarlovet berättas hela innehållet i historien på det sättet, 

förutom de sex första inledande raderna. Där finns en berättare som talar om för läsaren att 

denne snart ska få höra om en händelse som huvudpersonen tidigare har varit med om. 

Därefter utspelar sig berättelsen som omfattar en härlig sommardag. Av den orsaken börjar 

novellen in media res. Det finns en berättare som börjar med att tala om vad hon eller han fått 

förtroligt berättat för sig av protagonisten. Den episoden tillhör också berättelsen. Det är en 

tillbakablick, eller en analeps, som finns där för att upplysa läsaren om att nu kommer hon 

eller han att få ta del av en berättelse som har utspelat sig tidigare.27   

 Den berättade tiden i min novell utspelar sig under en och samma dag. Texten 

sträcker sig från tidig förmiddag till, tja när? Det är lite oklart. Orsaken är att i En dag på 

sommarlovet finns i slutet av berättelsen ett märkligt tidsglapp. Från det att Max sätter sig på 

motorcykeln och ska åka hem och det nästan är mörkt ute till dess att han vaknar på 

eftermiddagen hemma och det fortfarande är ljust, vet läsaren inte vad som hänt med tiden.  

 

Litterära förebilder 
Jag har alltid tyckt om fantasirika berättelser. Som vuxen hittade jag nya fantastiska berättare. 

Till exempel Isaac Bashevis Singer. Jag tycker också om Julio Cortazar, Marie Hermansson 

och Jonas Karlsson, för att nämna några. Jag nämner just dem eftersom de skriver noveller, 

liksom jag gjort den här delkursen.  Författarna kanske inte tillhör precis samma genre eller 

har samma stil, men de har något gemensamt.  

                                                      
27 Holmberg och Ohlsson, s. 95. 
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 Singer skriver galna otroliga berättelser, men för mig helt trovärdiga. Kanske 

kan hans noveller kallas sagor. Berättelserna innehåller många gånger en mystisk fantasivärld 

med inslag av folklig övertro på olika väsen. En del av berättelserna är allegorier. I 

novellsamlingen Token Gimpel, finner man novellen ”Den fine herrn från Krakow”.28 Den 

fine herrn kommer till den fattiga byn. Genom att beställa varor och tjänster av byborna, spela 

kort med frikostiga insatser och slösa med sin enorma rikedom får byborna det lite bättre 

ställt. De jobbar och sliter så hårt att de inte ens har tid att vila på sabbaten eller ta hänsyn till 

andra religiösa påbud. Allt som händer är mycket underligt, men alldeles trovärdigt och slutar 

naturligtvis i katastrof. Byn brann upp och alla bybor, utom Rabbi Ozer som förstått vart det 

hela skulle leda, förlorade allt de hade och nästan sitt förstånd. Den fine herrn var 

underjordens härskare som förblindade invånarna med sitt guld och fagra tal. Då byn åter var 

uppbyggd var det aldrig någon i byn som strävade efter rikedom.   

 Julio Cortazar räknas till de författare som skriver magisk realism. En del av 

hans noveller är lätt absurda och fyllda med mystik och fantasi. I ”Axolotl” berättar 

huvudpersonen hur han blivit plötsligt fascinerad av små vattensalamandrar. 29 Han går till 

akvariet i Jardin des Plantes nästan varje kväll för att titta på dem. Så småningom har han 

själv förvandlats till en av dem och sitter nu på andra sidan glaset och stirrar på besökarna. 

Eller så handlar Cortazars noveller bara om något helt vanligt som i ”Slut på leken” där de tre 

barnen leker en lek varje dag när 14.08- tåget rusar förbi. 30 Det klär ut sig och gör poser som 

tågresenärerna kan se. Så plötsligt upphör leken en dag. Läsaren får fundera över varför.   

 Marie Hermanssons första bok Det finns ett hål i verkligheten är en 

novellsamling.31  I novellen med samma namn lär berättaren och huvudpersonen, en flicka, 

känna fröken Columbi. Hon vill att flickan ska hjälpa henne att ta hand om hennes hund. Men 

den egentliga anledningen visar sig vara att hon vill lära flickan att flyga. Nästan varje dag går 

flickan dit. En dag finns inte längre fröken Columbis namnskylt på dörren, det ser ut som om 

just hennes lägenhet aldrig funnits. Hermanssons berättelser är verkliga, overkliga, spännande 

och mystiska, allt på en gång. 

 I Jonas Karlssons novell ”Cirkus”, i novellsamlingen Den perfekte vännen, 

försvinner berättarens kompis Magnus Gabrielsson bort i en spegel under ett cirkusnummer 

han deltar i.32  Vid något tillfälle lyckas berättaren få tag i Magnus på en dålig telefonledning. 

                                                      
28 Isaac Bashevis Singer, Token Gimpel, Uppsala 1979. 
29 Julio Cortazar, Axolotl, Stockholm 2009. 
30 Julio Cortazar, Slut på leken, Stockholm 2007. 
31 Hermansson. 
32 Jonas Karlsson, Den perfekte vännen, Stockholm 2010. 
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De har någon sorts kontakt genom att spela musik för varandra på telefon. Eller är det 

verkligen Magnus i andra änden av telefonledningen? I novellsamlingen Spelreglerna dyker 

Magnus Gabrielsson upp ännu en gång i novellen ”Högläsning 2”.33  Här har han av misstag 

kommit in i en parallell värld som han inte kan komma ur. Det hände när han märkte att han 

läste fel i tidningen men struntade i att gå tillbaka i texten för att korrigera sig själv och läsa 

rätt. När han bara fortsatte att läsa hamnade han i ett parallellt tillstånd. Novellerna ställer 

krav på läsarens fantasi och inlevelseförmåga. Sydsvenskans recension som återges i 

pocketupplagan av Den perfekte vännen lyder   

 
Jag är lite tagen av tonträffen i Jonas Karlssons andra novellsamling Den perfekte vännen. Trots 

att de nio novellerna rör sig mellan parodi, mer konventionell realism och ett slags absurdistisk 

magi är språket lika självklart och exakt följsamt hela boken igenom.34 

 

Inspiration till mina noveller 
Till En dag på sommarlovet har jag hämtat inspiration från bland andra Marie Hermansson, 

Det finns ett hål i verkligheten, men också från Jonas Karlssons noveller. Jag fascineras av det 

ovissa i tillvaron, att vi inte kan vara riktigt säkra på vad som verkligen händer. Speciellt 

tidsglapp som författarna skickligt använder är spännande.  

  

Jag vill också nämna inspirationskällor till ett par av de andra novellerna jag skrivit på den här 

kursen. I Pepparkakshuset visar det sig att en förtroendevald politiker har lagt beslag på större 

delen av kommunens likvida medel.35 Inspirationen till den här berättelsen kommer direkt 

från verkligheten och främst från Britt-Marie Citrons bok Sölve & Co.36  Hennes bok baseras 

på det avslöjande hon fick stora journalistpriset för 1996. Där avslöjas hur förtroendevalda 

och tjänstemän i Motala kommun under flera år tillskansat sig otroliga summor av 

kommunens pengar för inköp av skor, kläder, alkohol, bilar, samt betalat privata fester och 

nöjesresor för familj och vänner. Här finns ett omvänt förhållande som jag tycker är 

intressant. Verkligheten överträffar dikten. Det förhållandet är ibland svårt att ta till sig. 

Verkligheten är så otrolig att ingen tror på den.    

                                                      
33 Jonas Karlsson, Spelreglerna, Stockholm 2011.  
34 Karlsson, Den perfekte vännen. 
35 Britt-Lis Napadow, Pepparkakshuset, Växjö 2009. 
36 Britt-Marie Citron, Sölve & Co, Stockholm 1999. 
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I Vem bestämmer i din trädgård? tycks det vara någon annan än villaägarna som bestämmer 

och kontrollerar hur trädgårdarna ska skötas. 37 Men jag tror inte det är en förkroppsligad 

trädgårdstomte av den sort som Eva Londos berättar om i Trädgårdskonster.38 Hon härleder 

de trädgårdsprydnader i keramik eller plast som pryder många trädgårdar till Priapus, 

trädgårdens väktare. Däremot tror jag det kan vara fråga om en till staden inflyttad 

gårdstomte. Eftersom alltfler människor numer är stadsbor har gårdstomtarna förmodligen 

varit tvungna att flytta efter. De har ingen uppgift att fylla på övergivna gårdar. De har fått 

anpassa sitt liv och sina arbetsuppgifter till ett liv i staden. Villakvarteren borde erbjuda de 

bästa möjligheterna för en gårdstomte. Antagandet att det förmodligen är gårdstomten som 

styr och ställer hos berättarjaget och hennes make Anders samt deras grannar, grundar jag på 

uppgifterna i Ebbe Schöns Vår svenske tomte, där står följande:  

 
Att reta gårdstomten straffade sig alltid, ibland direkt som nu, ibland efter någon tid. Tomten var 

en vresig, hämndlysten gammal gubbe som inte alltid var så lätt att göra till lags. Han var noga 

med gården och dess djur och såg till att ingen slarvade eller bar sig illa åt. Men om bonden och 

övrigt gårdsfolk gjorde som den lille gubben önskade och dessutom gav honom lite mat då och 

då, i synnerhet på julafton, så hjälpte han till på många vis.39 
 

Resultat av mitt arbete 
Att på ett strukturerat sätt, med Epikanalys i hand, arbeta igenom och analysera en av mina 

noveller har gett mig förståelse för att läsare analyserar och tolkar texter olika. Det har också 

gett mig kunskap om litteraturvetenskapliga begrepp och inriktningar jag inte tidigare var 

bekant med.  

 Utgångspunkten för mitt arbete med uppsatsen har varit att genom att göra en 

textanalys lära känna min text bättre och försöka hitta möjliga orsaker till varför inte alla 

personer tolkar en text på samma sätt. Det har varit intressant och jag är nöjd med vad jag 

kommit fram till. Det har också varit berikande att läsa om litteraturvetenskapliga begrepp 

och skolor och se hur de kan kopplas till begrepp och skolor inom andra vetenskaper 

exempelvis sociologin.  

                                                      
37 Britt-Lis Napadow, Vem bestämmer i din trädgård? Växjö 2009. 
38 Eva Londos, Trädgårdskonster med utblick från höglandet, Stockholm 1998. 
39 Ebbe Schön, Vår svenske tomte, Stockholm 2006, s. 7. 
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I starten av uppsatsarbetet kände jag inte till att det fanns en sådan mängd både 

äldre och nyare litteraturvetenskapliga tolkningsteorier. Teorier som bygger på varandra, står i 

konflikt med varandra och som är ett resultat av den tid de uppstått. Som jag tidigare nämnt är 

det inte min ambition att tolka min text enligt någon av dessa. Mitt huvudsakliga arbete har 

varit att göra en analys av min text, själva förarbetet till en tolkning. Det är kursdeltagare och 

handledare som varit mina läsare och gjort sina tolkningar av mina texter.  

Under arbetets gång har jag fått kunskap om teorier som visar på hur och varför 

en text kan tolkas olika. I författandet tänkte jag antagligen att mina noveller borde vara 

ganska lättolkade. Jag funderade nog inte ens över om mina läsare tolkade det skrivna så som 

jag tänkte mig texten. På workshop visade det sig att de flesta var överens om att min text var 

en saga och jag fick kommentarer som ”Det här passar en elvaåring”.40 Det fanns också någon 

som inte tyckte den verkade trovärdigt och undrade ”Har kaninen verkligen varit med på 

motorcykeln?”41 Men jag fick också kommentarer där läsaren har uppfattat texten ungefär så 

som jag som författare tänkte mig när jag skrev och bara rätt och slätt konstaterade ”Vad 

skönt att kaninen inte hade skadat sig”.42  I mitt arbete med uppsatsen att analysera min text, 

ser jag att våra tolkningar beror på så mycket och jag är inte längre förvånad att läsare tolkar 

så olika. 

 

Min smak för fantasifulla spännande berättelser har jag haft så länge jag kan minnas. Allt från 

sagor och ramsor till fantastiska berättelser ur verkliga livet. Jag blev lite senare helt 

uppslukad av sommarlovsföljetongerna på radion. Speciellt berättelsen om landet Narnia av 

C.S. Lewis, gjorde starkt intryck. Även i vuxen ålder har jag då och då lyssnat på 

sommarlovsteater, till exempel Tordyveln flyger i skymningen av Maria Gripe i regi av Kay 

Pollak.  

Men de här historierna och annat som förmodligen påverkat mig och mitt 

skrivande, fått mig att se det magiska i tillvaron, kanske inte ens uppfattas av andra. Jag har 

inte för mig själv formulerat eller tänkt att det beror på så mycket mer än bara olika intresse, 

tycke och smak. Jag har inte funderat så mycket på vad eller om det gömmer sig något bakom 

detta intresse, tycke och smak som är så individuellt.  

 

                                                      
40 Kursdeltagare, Kreativt skrivande III, 28 okt 2009. 
41 Kursdeltagare, Kreativt skrivande III, 28 okt 2009. 
42 Kursdeltagare, Kreativt skrivande III, 28 okt 2009. 
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Vid antagandet att jag utgår från en kontextualistisk syn där jag förutsätter att mina 

erfarenheter har påverkat min smak, mitt intresse och mitt sätt att skriva, befinner jag mig i en 

kontext bestående av just detta men också exempelvis att jag är uppvuxen i Sverige under 

nittonhundratalet. Även om mina läsare, som här är kurskamrater och handledare, befinner sig 

tids och platsmässigt ungefär på samma plan som jag, kan de naturligtvis både sinsemellan 

och i förhållande till mig som författare ha helt andra erfarenheter och därmed utgå från en 

annan kontext när de läser. Min novell är med andra ord inte skriven i sten. Den får sin 

färdiga form av läsaren och tolkaren. Och den färdiga texten, i läsarens ögon, beror på vilka 

erfarenheter hon eller han bär med sig.      

Mina läsare har naturligtvis inte gjort någon vetenskaplig analys för att tolka 

mina texter. Men medvetet eller omedvetet gör läsare egna analyser för att komma fram till 

hur de ska tolka en text. Det kanske är först när något blir svårt, tvetydigt eller annorlunda 

som läsaren tänker till och börjar fundera över vad som avses. 

Med den här utgångspunkten är det inte så svårt att förstå varför mina, och 

andras, texter tolkas på olika sätt av olika läsare. Jag som författare lever och verkar i min 

värld och läsarna tar sin utgångspunkt vid tolkningar var och en från sin respektive värld.    

 

Det är inte endast alla förvärvade erfarenheter som spelar roll för författare och läsare. Alla 

nya texter skapas omgivna av andra redan skrivna texter, precis på samma sätt som läsaren 

läser och tolkar i omgiven av det hon eller han tidigare läst. Intertextualiteten uppstår både i 

författandet och i tolkningen när aktörerna tar andra texter till hjälp. Kanske är mina tankar 

om Puttes äventyr i blåbärsskogen ett exempel på detta. Jag tycker det är en underbar 

trovärdig liten berättelse och tidsglappet i slutet är förtjusande.   

  

Slutligen tycker jag att det har varit intressant att läsa om litteraturvetenskapliga 

tolkningsteorier. Även om jag i uppsatsen inte haft möjlighet att gå på djupet och sätta mig in 

i de olika skolorna, har kunskapen gett mig nya perspektiv som i framtiden kan hjälpa mig att 

se på både mina och andras texter på ett nytt sätt.  
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