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1 Inledning 
 

Att lyssna. Vad innebär det att lyssna? Kan en människa verkligen lyssna? 
Totalt och hänsynslöst? Utan baktankar? Utan att själv tala – inte ens i 
tystnad. Vad innebär det att lyssna? Att ta in någon annans historia. Att ta den 
för vad den är. Är det möjligt att göra det?1 

 
Vad innebär det att lyssna? Vad innebär det att berätta? Vad är det vi berättar? Vem är 

det som berättar vad? Vem har rätt att berätta vad? Finns det något jag kan kalla Min 

Historia? Är det jag eller du eller någon annan berättar sanning? Kan jag kontrollera det 

jag berättar? Vem har makten över berättelsen? Och kan berättelsen vara ett sätt att 

konstituera sin makt? 

    Denna uppsats har som utgångspunkt ett antal frågor om berättande. Berättandets 

villkor har diskuterats genom historien. Är författaren en av gudarna inspirerad person, 

en enbart förmedlande instans för en berättelse som kommer utifrån, ett geni som 

uttrycker sitt inre oavsett vad hen berättar, ett offer för diskurser, trender, en hantverkare 

som lärt sig yrket att gestalta så att läsaren förstår på rätt sätt? I en diskussion om det 

självbiografiska under kursen Kreativt skrivandes andra termin diskuterades det 

självbiografiska, och om det är möjligt att sammanfatta diskussionen, eller presentera en 

slutsats utifrån den (såklart filtrerad genom mina ögon), så kan denna slutsats kanske 

vara att det i varje litterärt verk finns både självbiografiska och fiktiva inslag. Då skrev 

jag:  
 

Vad är en självbiografi? Eller kanske ska frågan lyda: Vad är självbiografi? 

För det självbiografiska kan vara så mycket mer än en enskild volym, en rakt 

igenom självcentrerad bok. Det kan vara inslag i fiktiva berättelser, det kan 

vara dikter, det kan vara en utgångspunkt för fantasi.2 

 

En text är alltid, och aldrig, sann mot verkligheten (om det nu finns en verklighet som 

kan avskiljas från litteraturen och fiktionen). En text är alltid, och aldrig, en lögn. 

Oavsett vem författaren berättar om så kommer texten till viss del handla om författaren 

själv.  

    Ur detta perspektiv tycks alltså författaren ha en makt över texten, medvetet eller 

omedvetet kommer författaren prägla den text hen skriver. Detta är en av 

utgångspunkterna för den här uppsatsen.  

1 Anna Nygren, Mörkrum, 2013, s. 92. 
2 Anna Nygren, ”Självbiografi och memoarer”, Kreativt skrivande II, 2011 
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    En annan utgångspunkt är lyssnandet. Vem är det som kan, vill, bör eller tvingas 

lyssna? Och vem är det vi lyssnar på, eller inte lyssnar på? Denna fråga ligger nära en 

annan, liknande: Vilka röster blir hörda? Postkoloniala, feministiska, marxistiska eller 

andra ideologiska litteraturteorier har ofta en inriktning mot frågan om representation 

(det är långt ifrån den enda fråga som ideologiska teorier ägnar sig åt, men en av dem).3 

Jag menar att maktpositioner i en berättelse, på dess berättandeplan, handlar om 

lyssnande och berättande, om vem som berättar och vem som lyssnar. 

    För att utforska dessa röster i litteraturen kommer den huvudsakliga teoretiska 

bakgrunden i denna uppsats att vara Mikhail Bakhtins teorier. Dessa är många, men det 

jag främst kommer att använda mig av hos Bakhtins teorier är det som rör dialogism 

och polyfoni på olika plan i litteraturen. Vad dessa begrepp innebär gås igenom under 

rubriken ”Bakhtin” i teoriavsnittet.   

    Berättarperspektivet, de (av läsaren eller romangestalterna själva) hörda rösterna – 

hur dessa representerar, reproducerar och skapar olika maktpositioner – är ett tema som 

tematiseras i och genomsyras i Mörkrum, den skönlitterära text och konstnärliga projekt 

som jag arbetat med under tre år på kursen Kreativ skrivande. Det är kanske den fråga 

som intresserat mig mest under skrivandet, och som drivit projektet, både mitt arbete 

och själva texten, framåt.  

    Det började med en fundering kring hur samma handling genom olika fokalisering 

blir olika berättelser – en fundering kring berättarens betydelse för texten (och kanske 

också för själva handlingen). Olika personer ser olika saker i samma situation, händelse 

eller person. Olika personer värderar saker olika. Adaptionsstudier (engelskans 

Adaption Studies) studerar hur berättelser adapteras (överförs) från ett medium till ett 

annat, eller mellan olika verk inom samma medium. Översättningsstudier (Translation 

Studies) studerar hur berättelser påverkas av översättningar från ett språk till ett annat. 

Gemensamt för dessa typer av studier är att de behandlar verk som återberättas, tolkas.4 

Vad är det som händer när en berättelse återberättas av en annan person? Finns det en 

kärna i berättelsen, som kommer finnas kvar i alla versioner av berättelsen – eller är en 

berättelse bara fragment – och vad är det då som återberättas? Återberättandet är ett 

centralt tema i Mörkrum. Jag har under skrivprocessen arbetat med att undersöka hur 

olika personer berättar och återberättar samma historia.  

    Det inom bland annat queerteorin centrala begreppet performativitet innebär att 

normer, det normala, det som ses som naturligt, uppstår genom att handlingar upprepas. 

3 Se ex. Paul Tenngart, Litteraturteori, Gleerup, 2010, s. 95ff. 
4 Se ex. Timothy Corrigan (red.), Film and Litterature: An Introduction and Reader, Routledge, 2011.  
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Identiteter är aldrig fasta eller medfödda, utan existerar endast genom att de ständigt 

konstrueras och rekonstrueras. Den performativa egenskap som står i fokus inom 

queerteorin är kön och sexualitet. Men teorin har ofta utvidgats till att omfatta 

exempelvis etnicitet och ras, och kan också appliceras på klass, funktionalitet eller 

ålder. Våra egenskaper som kvinnor, lesbiska, medelklassiga unga vuxna med 

ätstörning existerar eftersom vi upprepar vissa handlingar som är centrala för dessa 

gruppers gemenskap. Den här typen av upprepning är ytterligare en ingång till såväl 

mitt konstnärliga som akademiska arbete i detta projekt. Berättelser upprepas. På en 

individnivå är det en performativ upprepning av identitet, identitetsskapande, 

särskiljande beteenden och berättelser. Men det finns också berättelser på en samhällelig 

nivå. I dessa berättelser är inte alla erfarenheter med, de är inte lika tydliga, alla tycks 

inte värda huvudroller. Jag menar att detta beror på, och är ett exempel på hur 

samhällets normer innebär att vissa personer eller gruppers erfarenheter betraktas som 

mer allmängiltiga, mer normala, mer värda att berätta om, än andra. Det innebär, förut 

det som nämnts ovan om hur vissa röster blir hörda och andra inte, att en person vars 

erfarenheter ligger utanför normen dels stereotypiseras – i egna och andras ögon – och 

dels tenderar att betrakta sina egna erfarenheter, sin egen kropp och sitt eget liv utifrån 

en norm som egentligen utesluter henom. Det är som att våra hjärnor koloniseras av 

berättelser som inte är våra. Som om vi inte kan göra vår egen historia allmängiltig. Den 

här typen av diskussion vill jag ta upp i Mörkrum.  

    Jag gör detta på ett fysiskt men samtidigt symboliskt plan, genom att låta en person 

skriva en annan persons berättelse, upprepa en annan historia än sin egen.  

    Det finns andra ingångar i min roman, till exempel skulle en diskussion om tiden och 

rummets sammansmältning och skapandet av en fysisk plats för en relation utanför 

rummet och tiden kunna vara intressant. Eller en diskussion om romangestalternas 

existens som fysiska eller symboliska/metaforiska tankepersoner, som personer eller 

funktioner. Jag upplever dock att en analys av berättarrösten/-erna ur ett maktperspektiv 

är mest relevant, kan föra mig som författare framåt i processen, samt inkludera flest 

intressanta perspektiv.  

       

1.1 Handling och teman 
 
Mörkrum är en roman som utspelar sig på ett flertal tidsplan. Det finns ett nu. Nuet är en 

stuga omgiven av ödemark. Här bor Hilding, en man av obestämd men relativt hög 

ålder. Hit kommer också Kerstin, en sjuttonårig flicka som rymt från sitt liv med en 
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ensamstående mamma och klasskompisar på Waldorfgymnasiet. Romanens första del 

består av två olika sorters texter eller berättelser. Det är Hilding som berättar om sin 

barndom. Han berättar i jagform och den tid han berättar om är en sorts dåtid som 

framstår som en hopsmältning av alla dåtider. Hans berättelser är ofta på gränsen för det 

realistiska – och ibland går de tydligt över gränsen – kanske kan texten betecknas som 

magisk realism eller surrealism. Det också Kerstins historia, berättad i tredjeperson. Här 

förmedlas Kerstins bakgrund, men också nuplanet – och det framgår att Hildings 

berättelse är något han berättar för Kerstin här och nu, i stugan. Berättelserna varvas, 

löper parallellt med varandra, vartannat kapitel är Kerstins, vartannat är Hildings. 

Hildings kapitel slutar alltid med en text i kursivt, som beskriver en grusväg och en bil 

och något mer – läsaren förstår att något hemskt har hänt. I Kerstins texter kommenteras 

Hildings berättelse. Hon ifrågasätter den, och Hilding framstår till viss del som en 

opålitlig berättare. Mot slutet av första delen blir kapitlen kortare och kortare.  

    I dessa kapitel saknas i princip kontakt mellan Hilding och Kerstin. I slutet finns dock 

en förändring. Det är en episod som är en dialog. De pratar, och efter det är kontakten 

mellan dem mycket starkare – de existerar som romangestalter i samma text.  

    I del två skriver Kerstin ner Hildings historia. Det är som en upprepning av Hildings 

kapitel från del ett, men med vissa förskjutningar, saker som tagits bort, lagts till, blivit 

annorlunda, uttrycks annorlunda. I fotnoter kommenterar Kerstin den historia hon 

skriver. Därefter kommer en kort episod i tredjeperson, där en person, Klara, från 

Hildings berättelse, kommer till stugan. I flera versioner av scenariot där dör Hilding 

(eller inte). Det slutar med att Kerstin går från stugan. Den allra sista biten är skriven i 

förstaperson, ur Kerstins perspektiv: 
Jag dör.  

    Nej.  

    Jag dör inte.  

    Jag heter Kerstin. Jag tycker om att titta på foton av gamla människor från 

förr i tiden, jag tycker om den stickade tröjan jag hittade på en loppis för fem 

kronor, den som är turkos, jag tycker om att äta valnötter, de ser ut som 

hjärnor, jag tror att jag blir smart av det. Jag tycker om att tänka, men ibland 

tror jag att jag tänker för mycket. Jag ska göra viktiga saker nu. Kanske äta 

kakor först. Och måla en tavla sen. Och sen är det världen. Och de viktiga 

sakerna.  

    Hej. Jag heter Kerstin. Jag går nu.5  

 

5 Anna Nygren, Mörkrum, 2013, s. 122. 
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Det som berättas i Kerstins och Hildings historier är fragment ur deras liv. Kerstins 

historia handlar om hennes förhållande till sin mamma, om hennes kompisar – 

framförallt en kompis som heter Jorun – om hennes skola. Här berättas om hur hon blir 

våldtagen av en lärare, om hur hon förhåller sig till Jorun, som är ett slags elak bästis, 

om minnen från Kerstins barndom (som då blir en slags relativ barndom, då hon i 

jämförelse med Hilding fortfarande kan betraktas som ett barn). Detta varvas med 

reflektioner kring situationen hon nu befinner sig i. Kerstin har, som sagt, rymt, hon vet 

inte riktigt varför, hon vet mest att hon inte stod ut längre. Hildings minnen är mer 

skröneartade än Kerstins, mer otroliga. Han minns sin födelse, och han minns också hur 

hans bror föds, en bror som han beskriver som sig själv (kanske är det Hilding själv) 

och som dör samma dag som Hilding blir ett foster. Han minns sin mamma, han minns 

Trakten, där han bor som barn, han minns ett antal jämnåriga barn, Roger och Anders 

och Klara – Klara som han en gång besöker i hemmet och då lånar hennes pappas 

kamera. Han minns Sylvia, en något äldre flicka som bor granne med Hilding. Hans 

berättelse blir en berättelse om Trakten, om mentaliteten där, händelserna, relationerna 

mellan människorna.  

    Viktiga teman i texten är exempelvis föräldra- och kompisrelationer och hur dessa 

fungerar psykologiskt och socialt – hur individen påverkas av omgivningen och de 

personer hen umgås med. Barndom och hur barn behandlas, påverkas och skapar en 

identitet. Platser och hur dessa skapar en gemenskap – exempelvis Trakten i Hildings 

berättelse och skolan i Kerstins. Parallellt med själva händelseberättelserna förekommer 

filosofiska funderingar kring saker som bland annat identitet och sanning. Något som 

också sätter tonen i texten och ger läsaren en ingång till dessa funderingar – samtidigt 

som de också fungerar som en karakterisering av Hilding och Kerstin som reflekterande 

personer.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är alltså att analysera min roman Mörkrum med fokus på 

berättarröst och maktrelationer. Frågor som jag kommer utgå ifrån är: 

    Hur skapas monologer och/eller dialoger i texten? Sker möten mellan 

romangestalterna samt mellan text och läsare? 

    Hur påverkas berättelsen av den som berättar? Och hur styr berättaren sin berättelse? 
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    I vilka riktningar sker påverkan mellan berättelse, berättare och språk? Och var ligger 

makten i detta? 

 

 

2 Teori 
Som teoretisk utgångspunkt för diskussionen kring berättarröst och maktrelationer 

kommer Mikhail Bakhtins filosofi och teorier kring framförallt dialogism att användas. 

Detta då dessa teorier på ett intressant sätt kan användas för att koppla samman estetik 

och ideologi, och för att de fokuserar just på huruvida dialog kan skapas inom och 

mellan litterära verk och deras läsare. Dessa kommer kompletteras av ytterligare 

perspektiv som framförallt fokuserar på maktrelationer. Nedan följer en 

teoriintroduktion där första delen koncentreras till Bakhtin och andra till kompletterande 

perspektiv. 

 

2.1 Bakhtin 
 
I Mikhail Bakhtin: An Aestetic for Democracy (1999) skriver Ken Hirschkop om hur 

Bakhtin trots att han inte själv använde begreppet, och kanske inte ens trodde på det, 

skapade en litteraturteori som bäst kan beskrivas som demokratisk, och som 

uppmanande till demokrati.6 Demokrati innebär att folket bestämmer, alla bestämmer, 

det finns ingen enskild instans som styr över alla andra. Bakhtins estetik är demokratisk 

i den bemärkelsen att den framhäver dialogen, samtalet mellan gestalter, perspektiv och 

litterära verk, som något viktigt. I Bakhtins Det dialogiska ordet (1991) beskrivs hur 

litteratur och liv hör ihop, samt hur dessa också kan kopplas till ansvar. Att konsten har 

ett ansvar inför livet och livet ett ansvar inför konsten.7 Konsten måste betyda något i 

livet. En tanke som innebär att konsten inte är autonom, utan att den är en del av den 

övriga världen.  

    Bakhtins tankar kring litteraturen kan på olika sätt kopplas till min roman. Och till 

huvudsyftet i den här uppsatsen – till reflektionen om röst och makt. Ovan nämnda 

verk, Det dialogiska ordet, inleds exempelvis med en reflektion kring tid och rum i 

litteraturen: hur litteraturen bildar en kronotop, ett tidrum, där tiden och rummet förenas 

på samma nivå.8 Detta är något som tematiseras i min text. Och som gör det möjligt för 

6 Ken Hirschkop, Mikhail Bakhtin: An Aesthetic for Democracy, Oxford university Press, 1999, s. 3f. 
7 Mikhail Bakhtin, Det dialogiska ordet, Anthropos, 1991, s. 5. 
8 Ibid., s. 14. 
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en person att förstå andra personer. Det är en sorts förtätning av tiden, en hopsmältning 

och koncentration av alla tider som sker i Hildings stuga. Bakhtin skriver vidare om 

”åhöraren (läsaren, betraktaren)”9 som en instans som inbegrips i ett verks system. 

Denna åhörare påverkar texten eller berättelsen. Det är också något som tematiseras i 

min roman. Hur påverkas berättelsen av den som lyssnar? Vad händer när den lyssnande 

börjar prata? Berätta den andras historia? Kan en person berätta en annans historia? Har 

hen rätt att göra det? Och vad händer när en person tvingas berätta en annans historia?  

    Erkki Peuranen skriver i ”Bakhtin: Soft and Hard” i antologin Dialogues on Bakhtin: 

Interdisciplinary Readings (1998): 
 

Is the fact that we are not able to know the final truth either about ourselves 

or the others a safety mechanism that ensures the continuous human progress 

and, indeed, the life itself? Is the right to individuality and to one’s own 

words a necessary condition of the freedom of man? Is the fact that man is 

never complete and finalized a life-preserving idea?10 

 

För Peuranen är detta frågor som kommer upp vid läsningen av Bakhtin. Det är också 

frågor jag funderat över i mitt skrivande. Vem har rätt till sina egna ord och till en 

identitet? Peuranen fortsätter med frågor om hur människan upplever världen – vems 

värld har vi möjlighet att förstå genom forskning, research?11 I Peuranens tolkning 

handlar Bakhtins teorier om nödvändigheten av att koppla samman text och kontext, att 

se eller studera människan genom att studera språket: ”word” och ”text”. Språket måste 

ses både som en helhet och i varje enskild beståndsdel – både delen och helheten har sin 

kontext.12 Han menar också att texters mening uppstår i relationen till andra texter. Då 

blir det intertextuella en sorts kontext. Det finns här ett behov av en berättare, händelser 

finns inte utan denna – en berättare, ett vittne, en agent. Det tycks finnas ett behov av en 

kropp, där händelser kan samlas, minnas, göra avtryck. Samtidigt finns det ett behov av 

en text, och dessa behov kan kopplas samman, genom att författarens kropp kan ta plats 

i texten, bli en sorts textkropp eller en kropp i texten. Om författaren saknas, kan hens 

plats ges till läsaren (något som jag funderat på i samband med hur Hilding får ta, eller 

tvingas ta, sin brors plats, och hur Kerstin ges Hildings roll – jagrollen – i texten hon 

skriver). Peuranen menar att det finns texter som i sig själva är dialogiska – och menar 

9 Bakhtin, 1991, s. 270. 
10 Erkki Peuranen, ”Bakhtin: Soft and Hard” i Dialogues on Bakhtin: Interdisciplinary Readings, Mika 
Lähteenmäki & Hannele Dufva (red.), University of Jyväskylä, 1998, s. 27. 
11 Ibid., s. 27. 
12 Ibid., s. 28. 
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också att det är viktigt att inte blanda ihop det dialogiska med det polyfona.13 En text 

som präglas av dialogism är en text där läsaren skapar ny mening och får vara kreativ (i 

arbetet med min roman tänker jag att Kerstin på sätt och vis kan ses som en sorts läsare, 

en lyssnare, som kan vara kreativ och medskapande i det att hon sedan blir berättaren).14 

Peuranen beskriver Bakhtins kritik av strukturalismen som att han en gång skrek: ”’But 

I hear voices in everything and dialogic relations among them.’”15 Han menade att 

strukturalisterna, bland annat representerade av den tidigare Barthes, såg språket som 

något dött, medan Bakhtin själv såg det som något levande. Kanske är det det Kerstin 

gör när hon hör Hildings berättelse. Detta är dialogism, mötet, rösterna. I en polyfoni 

möts inte rösterna. De pratar på. Detta kan ske på ett karnivalskt sätt. Ett sätt som 

innebär en kakafoni av röster, ett sorts kaos. Kanske kan Hildings berättelse beskrivas 

som en karnivalsk monolog. Samtidigt som Kerstin ändå hör alla röster i hans 

berättelse. Peuranen skriver om Bakhtins förhållande till tystnad. ”Silence is possible 

only in the human world.”16 Pratet och orden blir som avbrott i denna tystnad, de skapar 

en öppen, ofärdig helhet. Världen skapas i kontrasten mellan ljud, samtal och tystnad – 

och det blir ett tecken på mänsklighet.17 I detta skapande av en värld tänker jag att 

språket blir som en värld av maktordningar – samtidigt som det också blir en symbol för 

detta. Jag vill att min text ska kunna läsas som något faktiskt och konkret och samtidigt 

något symboliskt. Den konkreta ordanvändningen ska ha samma betydelse som den 

övergripande strukturen. För Bakhtin är ordet i sig ett slags mål, inte bara något som 

refererar till något annat. Att se ordet och berättandet som ett eget syfte är intressant. 

Det gör att ordet nästan blir något som går att ta på. Ordet har en historia. En tidigare 

ägare.18 Det väcker tankar om detta förhållande i min text. Om hur Kerstin använder 

språket och ordet efter det att Hilding gjort det. Men sker detta på ord-nivå i min text? 

Eller är det snarare en övergripande struktur? Detta kommer vidare diskuteras. Att ett 

ord har en tidigare användare innebär också att den nya användaren blir en person som 

upprepar. Detta kopplas i Peuranens Bakhtintolkning till ironi. Hur de förut använda 

orden blir ironiska när de upprepas.19 Detta är kanske inte centralt i min text – men 

något jag funderar mycket på. Alla typer av upprepningar har oundvikligen ett stänk av 

ironi i sig. De är samtidigt seriösa och ironiska. Det finns i detta också en sorts lek med 

13 Peuranen i Lähteenmäki & Dufva, s. 29.  
14 Ibid., s. 30. 
15 Ibid., s. 31. 
16 Ibid., s. 31. 
17 Ibid., s. 31.  
18 Ibid., s. 31.  
19 Ibid., s. 32. 
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klichéer. Visdomsord som blir till klyschor, som förlorar sin betydelse och blir ett 

stående uttryck. Uttryck som kan vändas och vridas till en ny betydelse. Hilding, eller 

Kerstin, säger, eller skriver:  
 

Upprepningar. Jag upprepar mig. Jag märker det tydligare när det jag säger är 

nedskrivet. Jag säger samma sak. Hela tiden. Samma, samma sak. Varför då? 

För att det aldrig blir exakt samma. För att det måste vara så. Jag vet inte. Jag 

vet inte. Jag upprepar mig. För att förtydliga. För att det inte finns något som 

kan förtydligas. Det är viktigt med mönster och ritualer. Det är mänskliga 

beteenden. Sådana måste man kanske hålla fast vid. Jobba på. För att förbli 

en människa.20   

 

När Bakhtins teorier används idag är de ofta filtrerade genom Julia Kristeva, som kan 

sägas ha använt Bakhtin som utgångspunkt för begreppet intertextualitet – det begrepp 

som Kristeva främst förknippas med. Andrea Lesic-Thomas menar dock i ”Behind 

Bakhtin: Russian Formalism and Kristeva’s Intertextuality” att den sammanblandning 

mellan Kristeva och Bakhtin, och det sätt på vilket Bakhtins teorier idag tycks ha smält 

ihop med intertextualitetsbegreppet, är olyckligt. Hon menar att Kristevas användning 

av ordet ”text” koncentrerar teorin till just texten, det skrivna, litteraturen – och hur 

olika texter förhåller sig till varandra. Att intertextualitet på många håll ersatt Bakhtins 

dialogism blir därför problematiskt, då dialogismen, enligt Lesic-Thomas, är starkt 

kopplad till det mänskliga subjektet.21 Intertextualitetsbegreppet snävar in sitt fokus, 

och där dialogismen inbegriper såväl relationer mellan gestalter i verket, mellan läsare 

och författare och mellan texter, blir intertextualiteten ett mycket mindre omfångsrikt 

begrepp – och också mer opersonligt, mindre mänskligt.  

    Genom Bakhtins egna texter, samt genom olika uttolkare av dessa texter, får jag 

uppfattningen att Bakhtins teorier om litteraturen kan användas för att beskriva 

kopplingen mellan text och verklighet. Genom att studera dialogiska relationer i en 

inomtextuell kontext blir romangestalterna levande på ett sätt som de sällan annars blir i 

vetenskaplig analys. De fiktiva gestalterna får därmed samma betydelse som icke-

fiktiva personer, exempelvis författare och läsare. Peuranen, som jag refererat till ovan, 

tycks i mångt och mycket följa Kristevas tradition med fokus på texten – det som Lesic-

Thomas kritiserar. Min uppfattning är att Bakhtins teorier kan användas för att smälta 

20 Nygren, 2013, s. 119. 
21 Andrea Lesic-Thomas, ”Behind Bakhtin: Russian Formalism and Kristeva’s Intertextuality”, ” i 
Paragraph, Vol. 28 Nr. 3 (2005) s. 5. 
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samman text och kropp – detta sker, menar jag, i och med fokuset på röster. Rösten 

finns i texten. Samtidigt finns rösten i en kropp. Röstens hem blir alltså dubbel: i 

kroppen och i texten. Och rösten kan därigenom fungera som ett slags knutpunkt för 

text och kropp, författare och läsare, icke-fiktion och fiktion, romangestalt och fysisk 

människa. Det kan vara problematiskt att lägga för stort fokus på rösten – särskilt i den 

fysiska meningen (stämband, talorgan och så vidare) då detta verktyg inte är tillgängligt 

för alla. I min roman Mörkrum är dock rösten mycket viktig – som koncept, som 

handling och som verktyg.  

 

 

2.2 Andra utgångspunkter 
 

I en mejlväxling med Marianne Steinsaphir skriver Monika Fagerholm (en författare 

som jag återkommer till i analysen) såhär om upprepningen: 
 

Hur ett brott blir en berättelse, berättelser, som färdas genom tiden, i och 

genom människor, och så småningom blir till en myt. Mytens väldiga kraft 

att påverka oss. På gott och ont. Den mytiska berättelsen är en berättelse som 

på något sätt alltid är samma, ett format, ett mönster, som flyttar in i oss 

(mycket mer än storyline och rollfördelning och så). En annan tid präglar 

myten: upprepningen. Samma sak händer om och om igen.22  

 

Fagerholm kopplar samman det här temat, upprepningen, med frågor om frihet: ”Hur 

långt är man fri? Kan man välja sitt liv?” Hon berättar också att hon tänker mycket på 

berättelsen, på varför en person väljer att berätta en viss historia men inte en annan, och 

att det finns ett ansvar i det valet. Och på röster, ”vem som talar, hur den talar”.23 Detta 

är frågor som är väsentliga för såväl min uppsats som min skönlitterära text. Frågor som 

tematiseras i texten i sig och i skrivprocessen.  

    Något som blir centralt i diskussionen om berättelser och röster är begreppet identitet. 

Genom att få, eller ta, en berättelse och en röst skapar varje person en identitet. I 

artikeln ”Begär vs identitet”24 presenterar Leila Brännström filosofen och statsvetaren 

Wendy Browns tankar kring, frågor om och kritik av det som kallas identitetspolitik. 

Här beskrivs hur identitetspolitiken ofta motarbetar sitt mål, att skapa jämställdhet, 

22 Marianne Steinsaphir, ”Monika Fagerholm: ’Mina kvinnor slåss mot världen’”, Ordfront magasin, 
1:2012, s. 44. 
23 Ibid. s.44. 
24 Bang, 1:2009. 
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genom att cementera personer i vissa stereotypiserade roller. Brännströms och Browns 

tankar och kritik handlar om samhällsstruktur, synliga på arbetsplatser, universitet och i 

andra rum – vad har de för betydelse för stugan där Kerstin och Hilding befinner sig? På 

det konkreta planet är betydelsen kanske inte synlig (eller, det går att säga att det är 

jämställt där, en man, en kvinna, en gammal, en ung – men det är inte så enkelt). Vad 

som istället är centralt i båda texterna, min och Brännströms, och som kanske kan ses 

som en sorts kärna i filosoferandet, är tanken om subjektet och identiteten. Brännström 

skriver: 
 

Subjektet måste släppa taget om sin identitet för att kunna bli fri från de 

omständigheter som orsakar hennes lidande.25  

 

Kanske är det just det som Kerstins historia handlar om och gestaltar. Det som börjar i 

en flykt från vardagen, skolan och mamman, den plats som trycker in Kerstin i en 

identitet. När Kerstin provar att berätta en annan berättelse, Hildings, kan hon ompröva 

sin identitet. I tvånget att berätta en annans historia hittar hon olika kryphål där hon kan 

pröva sin makt, ändra detaljer, föra förskjutningar. Och ur detta kan hon sedan komma 

ut som ett subjekt.  
 

Vägen bort från den identitetspolitiska återvändsgränden är att inrikta sig på 

vad som är möjligt att göra och åstadkomma i olika situationer och på hur 

miljöer kan skapas där det möjligas gränser kan förskjutas.26 

 

Så skriver Brännström. Kanske är det just en sådan miljö som konkret skapas i stugan, 

och symboliskt skapas i texten, berättandet, i pappret som objekt och i skrivandet som 

handling.  

    Vad som sker här är att identiteten, som ett fast tillstånd, som ett icke-fysiskt objekt, 

förändras till något som skapas, något som görs. Detta för oss in i begreppet 

”performativitet”. Wolfgang Behschnitt gör i ”Teater, text, handling. Om 

performativitet som litteraturvetenskapligt forskningsperspektiv” en översikt över hur 

performativitet använts som begrepp i förhållande till litteraturen. Inom 

kulturvetenskapen innebär performativitetsperspektivet, enligt Behschnitt, ett fokus på 

kulturella handlingar, exempelvis språkliga yttranden.27 Inom språkfilosofin har J.L. 

25 Leila Brännström, ”Begär vs identitet” i Bang, 1:2009, s. 39. 
26 Ibid., s. 40. 
27 Wolfgang Behschnitt, ”Text, teater, handling. Om performativitet som litteraturvetenskapligt 
forskningsperspektiv” i Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol 37, Nr 4, 2007, s. 36.  
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Austins teorier om performativa yttranden haft stort inflytande. Austins talaktsteori 

innebär att saker som sägs betraktas som handlingar, att de påverkar de som är 

inblandade i händelsen (den som talar och den som lyssnar). Austin utesluter dock 

exempelvis citat och härmningar i sin teori, och behandlar endast de språkliga 

handlingarna som just enskilda handlingar.28 Jaques Derrida kritiserar denna uteslutning 

och menar att det inte går att skilja originalet, den rena språkhändelsen, från kopian, 

citatet – och menar att detta gör litteraturen till ett exempel på språkets 

performativitet.29 I min roman tematiseras detta på ett ganska konkret sätt. Berättandet, 

talandet, talakten, blir ett tydligt görande, ett slags uppträdande inför publik – nästan 

övertydligt performativt, som ett performancekonstverk. Samtidigt blir skrivandet en 

lika performativ handling. Och skrivandets koppling till lyssnandet gör detta till ett 

exempel på citatet som performans. Att citera är en handling. Att skapa genom att 

upprepa. Att finnas genom att göra – det blir centrala aspekter av min berättelse. 

Samtidigt som den tydliga kopplingen till texten som görs i Mörkrum på sätt och vis blir 

en tematisering av performativitet i skriven form – eller åtminstone ett försök till.  

    Att se identiteten som något som skapas (av ett subjekt eller av en omgivning) kan 

också tydligt kopplas till uppväxten. I min roman kan både Kerstins och Hildings 

berättelser ses som uppväxtskildringar. I Utbildning och Demokrati. Tidskrift för 

didaktik och utbildningspolitik skriver Claes Nilholm i artikeln ”Makt, motstånd och 

normalisering – en kommentar” om hur artiklarna i numret ”TEMA: Att normalisera de 

marginaliserade – Om motstånd och kategorisering i specialpedagogisk praktik i 

Sverige” beskriver hur just identiteter görs i praktiken.30 Här handlar det om barn och 

unga som i skolan kategoriserats som i behov av särskilt stöd, eller diagnosticerats med 

exempelvis ADHD – Attention Deficity Hyperactivity Disorder (såväl Hilding 

(framförallt han) som Kerstin, har av läsare på kursen fått diagnoser, oftast Aspbergers 

– jag funderar på varför en läsare vill diagnosticera en romangestalt (för att förstå 

romanen?) och hur diagnosticerandet påverkar läsarens syn på romanfiguren och på 

författaren, och hur det påverkar mig som författare i min syn på mina gestalter och på 

mig själv) – och hur de som elever får en institutionell identitet. Hur kan detta kopplas 

till min roman? Jag tänker på kategoriseringen. På hur vi genom berättelser, 

upprepningar av kända berättelser och undertryckande av nya, återskapar snäva 

28 Behschnitt, s. 37. 
29 Ibid., s. 38. 
30 Clas Nilholm, ”Makt, motstånd och normalisering – en kommentar” i Utbildning & Demokrati, 3:2012, 
s. 107.  
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identiteter. Och framförallt tänker jag att de två första orden i Nilholms rubrik: makt och 

motstånd, och den inneboende krigsmetaforen i dessa31, och hur denna krigskoppling 

gör identitetsskapandet till ett krig, är relevant för min roman och mina tankar kring 

den. Jag tänker att min text ofta är ett krig (flera läsare har kommenterat att den är 

blodig – mensblod, en avbiten tunga, ett sår som inte läker). Konkret och symboliskt. 

Och att det på sätt och vis blir en utgångspunkt för den världssyn som romanen 

förmedlar. Ett krig, utan onda och goda, med maktrelationer på en suddig mikronivå. Ett 

krig där kampen också är en kram och en omfamning och en hjälp framåt.   

  

 

 

3 Analys 
Analysen av min roman är uppdelad i fem delar. De två första handlar om textens 

uppbyggnad, dramaturgiskt, stilistisk och språkligt. Del tre och fyra behandlar teman 

som jag upplevt som viktiga under skrivandet: psykologi, litterär psykologisk 

trovärdighet eller psykologiska undersökningar genom litteraturen, samt gestaltningen 

av tiden. Den sista delen behandlar intertexter och influenser.  

 

3.1 Upplägg och struktur 
 

Hur en berättelse struktureras, var dess olika delar placeras i förhållande till varandra, 

hur den ordning som skapar själva berättelsen väljs, påverkar hur berättelsen blir läst. 

En parallell kan dras till hur en film förändras vid klippningen. Genom att klippa det 

filmade materialet, lägga scener på olika ställen, mejslas berättelsen ut som en skulptur 

ur en stenklump. En prosatext (och såklart även annan genre) kan behandlas på ett 

liknande sätt. Självklart finns många skillnader – men jag menar att berättelsens 

övergripande struktur skapas både innan själva skrivandet, i en planeringsfas, under 

själva skrivandet, samt i efterarbetet. Vid redigering kan episoder placeras på olika 

platser i förhållande till varandra. Och därigenom skapas olika mening, olika berättelser.  

En historias helhet får också annan betydelse än dess delar var för sig, och varje del får 

en ny betydelse när helheten är känd – detta har märkts tydligt under kursens 

responstillfällen. Läsare som bara läst enskilda episoder har både uttryckt att det är svårt 

att hänga med i exempelvis perspektivbytena, och att de enskilda episoderna i sig är 

31 Nilholm, s. 109. 
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intressanta och gripande. Dessa kommentarer har fått mig att fundera mycket kring 

förståelse och sammanhang. Jag tror att varje läsare försöker hitta ett sammanhang i 

texten, för att göra den begriplig och meningsfull – men ibland eftersträvar kanske jag 

som författare istället en fragmentarisering av verkligheten, där berättelsen inte är 

begriplig som en sammanhängande berättelse med klar och tydlig handling, utan där 

teman och känslor inför varje enskild formulering är viktigare. Jag önskar att jag kan 

göra både och. En text där varje del har ett egenvärde, men där helheten ändå är 

betydelsefull. På samma sätt som Peuranen framhäver att hos Bakhtin är både ord och 

text viktiga – både delen och helheten, i sin egen kontext.32  

    När det gäller hur den övergripande strukturen påverkar berättarrösten och så att säga 

utövar en makt över läsaren genom att påverka dennas uppfattning om texten tänker jag 

såhär: Jag har under hela skrivprocessen varit medveten om inledningens betydelse. En 

inledning sätter tonen för fortsättningen. Jag har hört att inledningen är det svåraste att 

skriva, att författaren bara har en chans på sig att fånga läsares intresse. Min text börjar 

såhär:  
 

Redan första gången jag föddes sa min mor att det skulle sluta i en 

katastrof.33 

 

Det tolkades av de första som läste texten bland annat som om Hilding var en sorts 

odödlig person som föddes om och om och om igen.34 Det blev en helt annan känsla för 

genre än vad jag tänkt. Nu funderar jag istället på en kommentar jag fick från Sofia 

Hedman för inte så länge sedan:  
 

Det slår mig, när jag läst sådär 80 sidor, att det här är inte alls en berättelse 

om Hilding, utan om Kerstin. I första hand om Kerstin. Hilding står faktiskt 

lite i vägen för Kerstins berättelse. Jag tycker att du ska börja med Kerstin 

och stycket på sidan 79. Det är underbart! 

 

Ja. Jag tänker också att det här är en berättelse om Kerstin. Jag tänker att det är en 

berättelse om Kerstin där hon växer, det är en sorts uppväxtskildring, det är en historia 

om hur hon blir egen, får en identitet, får egna ord. Alltså är Sofias invändning 

motiverad. Samtidigt kan jag med samma förklaring motivera den början som texten 

32 Peuranen, s. 28. 
33 Nygren, 2013, s. 1. 
34 Exempelvis Marita Olofssons kommentar efter första inlämningen under vårterminen 2010. 
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har. Att det är en text som innebär att Kerstin växer fram som huvudperson. En text där 

hon från början saknar, plats, kropp, riktning, men där hon erövrar detta.  

    Den första delens två parallella monologer växlar. Mot slutet ökar takten och 

avsnitten blir allt kortare. Jag tänker mig detta som en sorts dramaturgisk spiral, där 

texten snurrar allt fortare och fortare ju närmare stormens öga den kommer. Så kommer 

ett slags klimax – eller kanske ett antiklimax – i det avsnitt som består av dialog, där 

Kerstin och Hilding för första gången möts. Här blir monologismen en sorts konkret, 

textmässig dialogism,35 kakafonin av intryck får ett kontextuellt sammanhang och en 

mening. Efter mötet börjar monologen om, men nu är maktbalansen förskjuten. Men jag 

vill i denna förskjutning skapa en diskussion: Åt vilket håll har det skjutits? Är det 

Kerstin som nu har makten, som den person som står närmast läsaren, eller är det 

Hilding, som i det närmaste tvingar Kerstin att skriva? Det blir också en diskussion om 

konstnärskap. Vem är en konstnär, och handlar konsten om livet, budskapet, det 

bakomliggande – eller om formen, ytan, förpackningen? Eller går dessa inte att skilja 

på? Kanske är Kerstin och Hilding egentligen samma person. Två delar av samma 

person, eller funktion. Blir Hilding bara en symbolisk person, eller en funktion. Kanske. 

Jag tänker att min text har både en konkret nivå, där det som sker i stuga faktiskt sker, 

och en symbolisk nivå, där det som sker kan läsas symboliskt som något som är just en 

berättelse om maktspel, om förhållanden mellan människor, mellan män och kvinnor, 

gamla och unga, mellan läsare och författare. Om maktspel på makro- och mikronivå – 

för jag tänker att dessa inte kan skiljas från varandra, att det ena inte kan existera utan 

det andra.  

 

3.2 Stil, språk och ordval 
 

Makten i texten finns inte bara på en strukturell nivå, utan på även på en språklig och 

stilistisk. Texten är ordrik – det finns en pratighet i både Hildings och Kerstins 

berättelser. Det är kanske ett omedvetet grepp från min sida – att jag gärna vill prata. 

Mycket. Kanske är det något helt omedvetet jag gör. En del kommentarer tycks antyda 

att det är så, som något negativt. Andra menar att det inte stör. Eller att det bidrar till 

stilen.36  

    För mig finns det en tanke med pratigheten. Att texten är som en människa som 

pratar konstant, som håller en monolog och inte släpper in andra människor i samtalet. 

35 Lesic-Thomas, s. 5, samt Peuranen, s. 31. 
36 Exempelvis Anna Westbergs kommentarer efter första inlämningen under höstterminen 2012. 

15 

                                                 



  
 

En sorts karnevalsk monolog.37 Det finns en odemokratisk aspekt av pratandet. En 

envägskommunikation. Som en masskultur som undertrycker kulturkonsumenternas och 

styr deras medvetanden – för att använda en kultursociologisk metafor. Men är det så – 

är inte den som tar emot också medskapande? Jag tänker att bara det faktum att det är 

möjligt att tolka pratigheten som något negativt, något som kanske innebär otydlighet, 

oerfarenhet, osäkerhet (hos den reella författaren eller hos den fiktiva gestalten) är ett 

slags sätt för den lyssnande att ta makten över den pratande.  

    På samma sätt finns det en betydelse i de konkreta ordvalen. I ordet, som i sig själv 

har betydelse, mening och egen kontext.38 I det att Kerstin säger ”morsan” fast hon 

enligt fleras kommentarer inte är en sån person som säger morsan. Att använda vissa 

ord blir i vissa sammanhang ett sätt att dels ta en sorts makt över situationen – att 

exempelvis ett ord som morsan kan användas mot föräldern som ett motstånd när hon 

vill kallas något annat. Det blir också ett sätt att förhålla sig till stereotyper. Att bejaka 

en stereotyp (i det här fallet en tonåring som rebell, som bråkig och respektlös) och 

samtidigt motarbeta en annan (här flickan som duktig, snäll, som kan göra rätt, vara en 

Riktig Flicka). Identitetsgörandet blir en aktiv handling som konkretiseras i språket.  

 

3.3 Psykologi 
 
Detta avsnitt har fått namnet ”Psykologi” eftersom jag flera gånger fått höra att min text 

är psykologiskt trovärdig och att mina fiktiva gestalter är psykologiserande. Det väcker 

frågor hos mig om detta med psykologi och vad som anses psykologiskt trovärdigt. Om 

något som är fiktivt ska anses trovärdigt antar jag att det krävs något i texten som knyter 

den till verkligheten – som om det hade kunnat hända – eller, om inte till verkligheten, 

så till något som kan anses som mänskligt. Det innebär att det finns en föreställning om 

hur människor ska bete sig för att framstå som psykologiskt trovärdiga. En norm för hur 

en psykologiskt trovärdig person beter sig.  

    Jag kan uppfatta denna norm som problematisk – liksom alla normer (samtidigt som 

det också är viktigt att se normer som något som inte är en yttre påtvingande lag utan 

något som skapas av människor, inuti ett samhälle). Vem är psykologiskt trovärdig, och 

vad är psykologiskt trovärdigt? Hur blir en text psykologiskt trovärdig? Och hur utövas 

makt i förhållande till det psykologiskt trovärdiga. Att kunna avfärda en person som 

”konstig” eller ”onormal” (vilket Kerstin vid ett par tillfällen gör med Hilding) innebär 

37 Peuranen, s. 31.  
38 Ibid., s. 28. 
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ett maktutövande. Att fundera över sin egen normalitet (vilket Kerstin också gör) är 

också ett maktutövande, riktat inåt, där den egna tanken blir som en budbärare för 

utifrån kommande idéer. Så tänker jag. 

    Jag har under skrivandet inte tänkt nämnvärt på psykologisk trovärdighet. Det kanske 

är sådant som ”bara kommer” – även om jag inte tror det. Jag använder mig av 

tjuvlyssning, avlyssning, inlyssning. Även om min roman knappast kan betraktas som 

realistisk, och kanske inte mina personer heller, vill jag i absurditeten i 

personbeskrivningar, miljö och handling skapa något där jag kan känna att jag har en 

fast punkt att utgå ifrån. Jag har arbetat egoistiskt. Vad vill jag känna, vad vill jag 

förmedla? Ofta har jag försökt arbeta med fragmentarisering. För jag tänker att det inte 

finns någon helhet eller övergripande struktur i livet, att den stora berättelsen egentligen 

inte finns. Arbetet med texten blir då en slags kompromiss mellan den litterära 

dramaturgin och vardagens anti-dramaturgi. Min tanke är att det blir ett försök att 

skildra både begriplighet och obegriplighet på samma gång. 

 
3.4 Tiden: dået och nuet 
 
Bakhtin beskriver litteraturen som ett tidsrum.39 Mörkrum blir ett tidsrum i en fysisk 

bemärkelse. Stugan har en sorts anti-existens. Finns den som ett rum, eller som en tid? 

Samma sak med Hildings berättelse – där jag i referenserna till tid, epok, nostalgi, 

historiska artefakter, försöker skapa en sorts sammansmältning av alla dåtider som 

funnits (och kanske kommer finnas). Detta blir å ena sidan ett sätt att skapa ett 

ifrågasättande av Hildings berättelse hos läsaren, å andra sidan ett sätt att problematisera 

hela situationen – händer det verkligen – eller att göra det till något mer än det rent 

konkreta (vilket inte behöver motsäga att det är konkret, också).   

    Att kunna styra över tiden är kanske den mest oinskränkta makt en person kan ha. 

Hildings tidsmanipulation genom berättandet kan därmed ses som en maktutövning – 

kanske inte riktad mot Kerstin, utan snarare mot hela samhället. Men det kan också ses 

som ett skapande av ett utanförskap. Nostalgi och minnen är ett sätt att skapa 

gemenskap. Att inte förstå historiska referenser blir då ett sätt att kliva ut ur den 

gemenskapen. På samma sätt kan exempelvis så kallade nationella identiteter skapas 

genom konstruktion av gemensamma historier. Identiteter som kan verka på ett 

uteslutande sätt. Men när Hilding själv låter bli att förhålla sig till historien på ett 

39 Bakhtin, s. 5. 
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”riktigt” sätt. Hilding kan skapa en egen värld, där han styr allt, genom att berätta om 

den. Det blir ett exempel på berättarens makt.   

 
3.5 Intertexter och influenser 
 
Som nämnts i teoriavsnittet är intertextualitet ett begrepp som via Kristeva kan kopplas 

till Bakhtin. Här ligger fokus framförallt på kopplingen mellan olika texter – vilket kan 

kritiseras, men som ändå ur ett författar-, läsar- och textperspektiv är intressant att 

analysera.40 Kanske kan hela det projekt som min roman Mörkrum är ses som en dialog, 

där jag är en läsare som är medskapande och kreativ. Jag ser två huvudsakliga 

skönlitterära influenser för Mörkrum. Det är Monika Fagerholms Den amerikanska 

flickan (2005) och Kerstin Strandbergs Silkespappersmönster (2009).  

    Jag läser ut Fagerholms roman den 13 juli 2007, enligt min läsdagbok från det året. 

Det är två och ett halvt år innan jag påbörjar Mörkrum. Efter det läser jag inte Den 

amerikanska flickan, bläddrar inte ens i boken, tänker knappt på den. Inte heller när jag 

börjar skriva tänker jag på den. Det är inte förrän jag råkar plocka fram den och läser 

baksidestexten som den får en plats i mina tankar kring skrivandet:  
 

Hösten 1969 i Trakten. Livet rämnar. Den amerikanska flickan Eddiehittas 

drunknad och hennes vän Björn har hängt sig.  

    Från denna händelse strålar berättelserna i romanen ut, till och från olika 

platser, med Trakten som knutpunkt. Historien går som en skimrande vacker, 

dov och mörk tråd genom tiden – det vävs rykten om den, viskas, 

fantiseras… 

    Och när Sandra och Doris från Trakten några år senare börjar rota i 

historien och rekonstruerar den slutar det med en ny tragedi.41  

 

Först tänker jag på ordet ”Trakten”. Jag har använt samma plats. Trakten med stort T. 

Utan att jag märkt det. Och så dödsfallet. Den tragiska händelsen. Det finns en likhet 

med det kryptiska, hemska i Hildings kursiverade delar. Och så rekonstruktionen, 

återberättandet, som mina romangestalter, liksom Sandra och Doris, verkar vara besatta 

av. Först känns det läskigt. Jag tänker att jag omedvetet plagierat en hel roman. Sen 

tänker jag att det kan ju åtminstone inte vara olagligt om jag inte gör det med ett ont 

uppsåt, och börjar istället se det som en fascinerande aspekt av läsningen. En text som 

jag nästan glömt har lämnat kvar en textvärld inuti mig som jag sedan skapat vidare 

40 Lesic-Thomas, s. 5. 
41 Monika Fagerholm, Den amerikanska flickan, Bonnier pocket, 2006. 
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utifrån. Helsingborgs Dagblad skriver att Fagerholms roman är: ”… både en dunkel 

thriller och en böljande uppväxtskildring – hypnotisk som en osäkrad pistol.”42 Ibland 

tänker jag på det som ett ledord. Så vill jag också skriva.  

    Kerstin Strandbergs Silkespappersmönster läser jag när den kommer ut, 2009, 

ungefär ett halvår innan jag börjar skriva. Det är den fjärde fristående delen i en serie. 

Jag har inte läst övriga delar. Det som inspireras av här är berättandet och berättarrösten. 

I Silkespappersmönstret är det såhär:  
 

Anna Brant står i sin vindstilla trädgård, omgiven av människor ur sitt liv. 

Hon berättar om hur hon som 15-åring fann lösningen på ondskans problem, 

om konsten, livet och döden, om Romankonsulten med planritningen över 

själen, samt inte minst om hundraåringen som gav sig iväg på sitt livs resa.43 

  

Det är det här berättandet. Att känna sig tvungen att berätta sin historia, om alla 

människor och deras öden. Det intresserar och fascinerar mig. Det får mig att tänka på 

de platser där jag själv växte upp. Den lilla byn där mina föräldrar bodde. Bruksorten 

med pappersmassafabriken där jag gick i skolan (Bruket, i romanen). Alla historier som 

min mormor berättade.   

    Mina egna bevekelsegrunder blir tydligare när jag kopplar dem till andra skönlitterära 

verk. I relationen till andra texter förstår jag tydligare hur jag själv vill använda 

litteraturen. Samtidigt sker det mesta av det faktiska skrivandet väldigt spontant för mig. 

Jag gör sällan upp detaljerade planer för hur texten ska struktureras, utan skriver mest 

bara på.  

    Det spontana och oplanerade skrivandet innebär också att jag påverkas av 

kommentarerna som lärare och studenter gett mig under kursens gång. Det är kanske 

Sofia Hedman, som jag både mejlat och pratat mycket med om våra respektive texter, 

som har påverkat mitt skrivande mest. Sofias text är en sorts parafras på Margaret 

Atwoods The Edible Woman (1969)44. Jag läser Atwoods roman för att kunna förstå 

intertextualiteten i Sofias text. Och under läsningen förstår jag min egen text på ett nytt, 

eller åtminstone tydligare, sätt. Atwoods text handlar om den unga kvinnan Marian som 

arbetar på ett företag som sysslar med marknadsundersökningar i början av sextiotalet. 

Hon förlovar sig med Peter, och de planerar att gifta sig. Men något händer med Marian 

42 Citerad på verkets omslag. 
43 Kerstin Strandberg, Silkespappersmönster, Bonniers, 2009, baksidestext. 
44 Margaret Atwood, The Edible Woman, Virago Press Limited,1992. 
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– plötsligt kan hon inte äta längre. Fler och fler födoämnen blir omöjliga för hennes 

kropp att ta in. Språkmässigt och handlingsmässigt liknar min text knappast Atwoods. 

Men det finns en punkt som knyter samman texterna: berättarperspektivet. Atwoods 

roman har hela tiden Marian i fokus. Första delen berättas i jagform, andra i tredje 

person, och i tredje delen är vi tillbaka i första. Detta får mig att börja fundera över 

identitet och rätten till sin egen berättelse, sitt eget liv, sin egen kropp. Det som är temat 

för den här texten. När Kerstin i slutet av min text börjar berätta om sig själv som ett jag 

så finns hon plötsligt i sig själv, i sin kropp, på ett nytt sätt. Hon har tagit makten över 

något, kanske inte hela sitt liv, men åtminstone över sitt sätt att tänka kring sig själv. 

Hon tvingas, eller tvingar sig, inte längre befinna sig utanför sin kropp och relatera till 

den som främmande. Hon upprepar inte längre andra människors berättelser. När 

Peuranen och Bakhtin frågar: “Is the right to individuality and to one’s own words a 

necessary condition of the freedom of man?”45 Svarar jag: Ja. Och tänker att det är det 

som händer. Kerstin blir fri. Och då, när hon börjar berätta om sig själv, då lämnar hon 

stuga (och romanen).  

    Det här är inte tankar jag haft under hela processen. Atwoods roman46, som 

accentuerade och tydliggjorde mina tankar och intentioner, läste jag inte förrän jag 

redan börjat arbeta med den här uppsatsen. Saknade jag då under hela skrivprocessen 

motiv, budskap, mening? Kanske. Jag tänker både att ja, det gjorde jag, och nej, det 

gjorde jag inte. Jag tänker att jag hade något, men att jag inte hade uttalat det. Kanske är 

det så att jag som författare aldrig i förväg kan veta vad jag ska komma att skriva, 

eftersom skrivandet, det fysiska hamrandet på tangenterna, är en del av 

skapandeprocessen, eftersom materialet aldrig kan skiljas från formen, tanken aldrig 

från kroppen. Kanske är det så att jag när jag skriver inte kan börja i ideologiska eller 

estetiska principer. Jag kanske inte kan tänka att nu ska jag skriva en roman om makt, 

med ett sorts feministisk emancipationsmotiv, eller en roman som undersöker 

berättarperspektivets roll som en estetisk funktion. Jag kanske måste börja där jag ”hear 

voices”47, hör röster, i något mindre tydligt formulerat – för formulerandet av principer 

och riktlinjer stänger också in texten.  

 
 
 

45 Peuranen, s. 27. 
46 The Edible Woman. 
47 Peuranen, s. 31. 
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4 Avslutande diskussion 
 

Min uppsats har handlat om berättarröster och maktrelationer i min roman Mörkrum och 

min skrivprocess. Jag har använt mig av framförallt Bakhtins teorier om estetik, 

dialogism och röster i text och ord, och tydligt kopplat det estetiska till psykologiska, 

sociala och politiska relationer med fokus på maktutövning. Detta har jag studerat i 

förhållande till dramaturgiska och språkliga strukturer, i koppling till intertextualitet, 

och inom ramarna för temana tid och psykologi.  

    Jag har gjort detta för att jag upplever att det är viktigt att koppla samman estetik och 

ideologi, estetik och sociologi, estetik och psykologi. För att jag anser att estetik aldrig 

kan vara opolitisk. Konsten, kulturen, litteraturen kan, tänker jag, aldrig frikopplas från 

omvärlden. Och därför är det intressant och viktigt att diskutera detta. Jag försöker alltid 

förhålla mig normkritiskt, eller överhuvudtaget ständigt ifrågasättande, till saker som tas 

för givna, till värderingar och till uppenbara eller osynliga strukturer. Men när jag 

skriver skönlitterärt kopplar jag bort det kritiska tänkandet, försöker känna istället för att 

tänka. Därför vill jag, i den här uppsatsen, reflektera och granska mina egna val, 

gestaltningar och metoder. Jag vill i mitt skapande koppla samman det kritiska och 

ifrågasättande tänkandet med det estetiska. Reflektera över det politiska, etiska och 

filosofiska dimensionerna i det jag själv gör. Det innebär en koppling mellan mitt liv 

och mitt verk. En reflektion kring mina värderingar och mitt sätt att uttrycka mig.  

    Jag kan aldrig veta hur andra läser min text. Därför känns det på ett sätt märkligt att 

skriva den här uppsatsen – som om den skulle kunna bli ett slags facit. Den är inget 

facit. Det kan den aldrig vara. Jag försöker inte ens göra den till ett facit för mig själv, 

utan se den som en möjlig ingång. Ett sätt att skapa en mening, men inte den enda.  
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