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viktiga kriterier inom text- och diskursforskning som i föreliggande studier delvis fått
stå tillbaka för forskningsetiska överväganden (s. 34–37 i kappan). Det här är en utma-
ning för språkvetenskaplig forskning som i allt högre utsträckning använder sig av so-
ciala medier som undersökningsobjekt.

Avhandlingens titel – Språk och rasism – löper en viss risk att betraktas som pre-
tentiös, då den gör anspråk på att ringa in ett såväl omfattande som multidisciplinärt
fält, vilket en enskild avhandling förstås inte går i land med. Trots detta bör KHI:s ar-
bete ses som en viktig utgångspunkt för en språkvetenskaplig forskning i en svensk
kontext som i högre grad än tidigare tar sig an sambandet mellan språk och rasism.
Hon konstaterar själv att hennes resultat knappast kan ge en generaliserad bild av hur
diskriminering och privilegiering re_produceras språkligt, men avhandlingens studier
öppnar definitivt upp nya perspektiv för hur rasism tar sig uttryck och vilka teoretiska
koncept och metodiska verktyg vi kan använda oss av för att analysera diskrimine-
rande handlingar. 

Det här är en avhandling som bör kunna finna många läsare, då avhandlingen också
ställer frågor som går långt bortom språkvetenskapens vanliga domäner, nämligen om
vilka normer och villkor som formar de offentliga arenorna för debatt och vilken inver-
kan mediet kan ha för deltagande. En av avhandlingens största förtjänster är att den ger
sig i kast med den komplexa genren kommentarsfält som trots sin öppenhet och till-
gänglighet måste förhålla sig till vissa ramar. Den möjlighet till offentlighet som kom-
mentarsfält och sociala medier har skapat kommer att sysselsätta såväl samhällsdebatten
som forskningen lång tid framöver. KHI:s analyser visar tydligt att den till synes oänd-
liga tillgången på diskussionsfora i både gamla och nya medier inte leder till att alla rös-
ter deltar i det offentliga samtalet. Hon nyanserar bilden av ett forum som är öppet för
alla med internetuppkoppling och menar att man snarare bör tala om cybersalonger med
särskilt språkbruk och reglerat deltagande. Hennes material synliggör också konflikten
mellan den demokratiska möjligheten att göra sin röst hörd och respekten för yttrande-
frihetens gränser. Kommentarsfälten blir inte sällan till en arena för olika typer av dis-
kriminerande språkhandlingar, och problemet med hate speech är brännande aktuellt.
Liksom kommentarsfältens administratörer har tvingats förhålla sig till diskriminerande
språkbruk kommer de ansvariga för sociala medier att behöva hantera detta problem
(vilket de inte gör idag). Desto viktigare att det finns språkvetenskaplig forskning om
hur rasism konstrueras och utmanas i interaktion.
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Var uppstår det litterära verket? Ska vi söka dess ursprung i författarens minnen, i reak-
tionen på andra litterära texter, i det förtroliga samtalet? Föds det ur behovet av mat och
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husrum? Växer det fram ur bristen på vettigare sysselsättning, ur slumpen, ur re-
vanschlystnaden? Blir det till i längtan att få komma till tals, i längtan efter det okända,
i slumpen? 

Beroende på vårt forskningsintresse kan vi förstås söka och finna frön till litterära verk
på en mängd territorier. Men några särskilt konkreta platser där den litterära textens fram-
växt faktiskt går att spåra är utkast och anteckningsböcker. Dessa litterära fosterstadier är
föremål för antologin Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser. 

Kontrasten tycks skarp mot de strömningar som under 1900-talet ville avskaffa för-
fattaren – när Roland Barthes dödförklarade författaren 1967 hade formalister och ny-
kritiker sedan länge riktat sin uppmärksamhet bort från författarens biografi för att i stäl-
let studera texten som en självständig meningsbärande enhet. Under 1900-talets sista
decennier lyftes oftare andra kontextuella aspekter fram än författarens biografi, när lit-
terära verk och andra konstarter skulle analyseras.

Det återvunna intresset för de historiska omständigheterna runt författarens arbete
med ett verk hänger samman med att just verket, snarare än texten, har seglat upp som
forskningsobjekt. Inom den franska genetiska kritiken, den metodologiska tradition som
de flesta av bidragen i föreliggande antologi förhåller sig till på ett eller annat sätt, ute-
sluts den publicerade, färdigställda text som gjorts tillgänglig på litteraturens marknad
helt ur det studerade materialet, som i stället utgörs av manuskript och utkast. I Kladd,
utkast, avskrift kan materialet också omfatta brev och intervjuer med personer som
kände författaren och kunde uttala sig om dennes levnadsomständigheter och skrivpro-
cess. Det är alltså inte produkten som står i fokus för forskarens intresse, utan den
kreativa processen. Håkan Möller skriver i sitt bidrag, om tillkomsten av Pär Lager-
kvists sista bok, romanen Mariamne (1967):

Livshändelsen och skrivprocessen står i ett komplext förhållande till varandra.
Den kreativa processen blir ett sätt att hantera och forma livet. Gränsen mellan
den biografiska kontexten och texten, sedd som process, upplöses.

När författaren återuppstår är det alltså inte som romantiskt geni, utan som en människa
som hanterar livet genom skrivandet och skrivandet genom livet – en lekande människa,
betonar Anna Sofia Rossholm i sin fascinerande studie av Ingmar Bergmans arbets-
böcker. I dessa böcker varvas reflektioner och spontana idéer med utkast till scener och
dialoger som återfinns i senare filmer. Det talande jaget kan i arbetsböckerna ömsom
vara författaren, ömsom en fiktiv gestalt. Rossholm skriver att arbetsboken åtminstone
delvis modifierar den bild av Bergman som en manipulativ och kontrollerande konstnär
som förts fram i andra sammanhang: »hans skrivande är öppet, sökande och ger utrym-
me för impulser som han själv inte helt kan förutsäga, nämligen de vägar tanken tar i
skrivande stund».

Kladd, utkast, avskrift är dock inte någon entydig programförklaring för den franska
genetiska kritiken. I stället förs en teoretisk diskussion boken igenom, där både fördelar
och nackdelar med denna tradition blir belysta; på så vis ges en nyanserad och proble-
matiserad bild av ett forskningsfält. Den som tydligast kritiserar denna teoririktning är
Johan Svedjedal, som i sin artikel om Karin Boyes arbetsprocess i stället placerar sig i
en äldre och bredare textkritisk tradition, som han menar har mycket gemensamt med
den franska skolan men inte begränsar studierna till enbart manuskript och inte använ-
der samma stundom problematiska terminologi. 
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Det är en av bokens stora styrkor att de flesta av bidragen på detta sätt varvar empi-
riska detaljstudier av konkreta kladdar med teoretiska resonemang om skapandeproces-
ser. Det enda undantaget är Ljubica Miočevićs studie om tillkomsten av Clas Livijns ro-
man Spader Dame, som inte diskuterar metodfrågor över huvud taget, framstår som mer
traditionellt filologisk och inte verkar göra anspråk på en bredare relevans än den Livijn-
exegetiska. På så vis sticker artikeln ut i antologin, även om också Miočević intresserar
sig för hur en tillkomstprocess blir synlig i utkast och olika versioner av ett manuskript.

Johan Gardfors menar i sin artikel om poeten Åke Hodell att de genetiska och perfor-
mativa perspektiv han tillämpar behöver kombineras med mer traditionellt hermeneu-
tiska: »ett studium av verkets tillkomst och verkan behöver motiveras av en mer grund-
läggande undersökning av dess betydelse och betydelseproduktion». Också Gardfors
vill modifiera den tidigare bilden av ett författarskap. Hans studier av Hodells manu-
skript och brev visar att det som i de publicerade texterna framstår som två klart skilda
faser i Hodells produktion, en mer modernistisk och en mer konkretistisk, ur ett proces-
suellt perspektiv snarare måste betraktas som två parallella tendenser, där det poetiska
uttrycket och rörelsen bort från detta ofta sker växelvis i ett och samma diktutkast. Att
detta inte framgår lika tydligt när vi bara betraktar de publicerade texterna beror på att
konkretistiska drag i samlingen Ikaros död (1962) rensades bort inför publicering, visar
Gardfors – dels på inrådan av poetens vän Gunnar Ekelöf, och dels för att inget förlag
intresserade sig för dem. 

Så blir också Gardfors bidrag det som tydligast belyser vikten av det sociala samspe-
let i skapandeprocessen – i de andra artiklarna framstår författarna mer som ensamarbe-
tare. Gardfors värderar inte renodlingen av de två tendenserna i Hodells produktion,
men jag tänker att vi kan betrakta Ekelöfs och förlagens inflytande på minst två ganska
olika sätt: som en hämmande kraft som stod i vägen för ett gränsöverskridande konst-
närligt uttryck, eller som en nödvändig hjälp för att dikten skulle nå det stadium då den
är färdig att möta en läsare. 

Som språkvetare och lärare kan jag inte låta bli att fundera i skrivpedagogiska termer
när jag läser de processorienterade studierna i Kladd, utkast, avskrift. I synnerhet kom-
mer jag att tänka på de faser i skrivprocessen som norska skrivpedagoger kallar tanke-
skrivande och presentationsskrivande (se t.ex. Dysthe, Hertzberg & Hoel 2011). De tex-
ter vi skriver för oss själva kan fungera som arbetsmaterial och tankeutveckling, men
innan de blir meningsfulla för andra kan de behöva rejäl omarbetning. Den version Ho-
dell visade för Ekelöf skulle kunna betraktas som det ännu ofärdiga resultatet av tanke-
skrivande – att han bad om synpunkter, och rättade sig efter dem, tyder ju också på att
han själv uppfattade saken så. På samma sätt är det med många andra av de utkast som
studeras i denna antologi – kände forskaren inte till de färdiga verken skulle embryona
till dem bli betydligt svårare att förstå sig på. Den första kladden och bearbetningen är
båda lika nödvändiga. Exempel på texter som aldrig blev mer än utkast ger Petra Söder-
lund i bokens avslutande bidrag, där hon bjuder på hisnande reflektioner om den text-
kritiska utgivningens praktik. Vad gör vi egentligen när vi återpublicerar röriga hand-
skrifter som prydliga och läsbara texter fixerade i en bok?

En tanke som väcks i läsningen är att förarbetena till dagens litteratur troligen kom-
mer att vara mer svårtillgängliga för framtida forskare. (Paula Henrikson påpekar också
detta, i mycket försiktiga ordalag, i bokens förord.) Redan under skrivmaskinens tid kan
man väl förmoda att pappersförbrukningen steg och antalet utkast som skrynklades ihop
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och hamnade i papperskorgen växte. Dagens digitala utkast är ännu flyktigare. Oftast
redigerar vi ju texten i samma dokument. Eventuella spår av skrivprocessen rensas bort
före publicering.

Spår av tillkomstprocesser kan dock anas i slarvfel. Detta slår mig när jag ser att någ-
ra få rader här och var i boken står i en avvikande teckenfärg, mörkt grå i stället för svart.
Jag har börjat notera samma fenomen i andra publikationer. Som läsare anar jag att skri-
benten har kopierat och klistrat in namn eller citat, så att teckenfärgen följt med från en
tidigare publikation, och missat att rätta till detta. Skrivprocessen lyser plötsligt igenom,
och läsarens uppmärksamhet skiftar från det skribenten vill förmedla till det arbete som
ligger bakom den – från produkt till process. Innan jag fick boken i min hand satt
människor och kämpade och lekte fram texterna i den. 
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Språknormer och språkvärdering är en lärobok som riktar sig till universitetsstuderande
i svenska och svenska som andraspråk, där författaren Per Lagerholm vill reda ut språk-
normer och språkvärdering i sex kapitel. Efter en inledning som redogör för författarens
perspektiv på språkliga normer följer två kapitel om normer i allmänhet och språknor-
mer i synnerhet. Det första av dessa kapitel klargör att normer kan vara kodifierade eller
implicita, och ha olika grader av styrka, dvs. vara tvingande, rekommenderande eller
deskriptiva. De språknormer som beskrivs i nästa kapitel rör relationen mellan indivi-
dens språk och kollektivets språk, samt olika typer av synkron och diakron variation.
Därefter följer det närmare etthundrafemtiosidiga huvudkapitlet i boken, som handlar
om allt från språkets mänskliga förutsättningar, inställningar och attityder till språk, be-
greppet språkriktighet, skillnad mellan text och tal, språkvärderingens argument och
språkförändring, till engelskan och dess influenser. Boken avslutas med ett kort kapitel
om språkpolitik och standardisering, följt av slutordet som uppmanar läsaren att skaffa
kunskap om språket, att bejaka det samt att ta ansvar för det. 

Författarens grundambition är att ge riktlinjer för vilken typ av språkvärdering som
är »konstruktiv och saklig» och vilken som inte är det. En huvudpoäng är att framhålla
att det krävs mycket kunskap för att värdera språk på ett relevant sätt. Lagerholm vill
därför förmedla den kunskap som han menar behövs innan man kan bedöma och värdera
språkfrågor. 


