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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund  
 

”När man en gång har börjat skriva sina upplevelser kan man aldrig återvända till oskuldens 

tillstånd. Skrivandet och upplevandet blir oupplösligt förenade, man upplever i skrift.”1 Så 

skriver Gun-Britt Sundströms i boken Skrivliv. Att skriva om sina upplevelser är hon idag långt 

ifrån ensam om. Behovet av att skriva sitt liv verkar ha ökat ordentligt. Enligt Kungliga 

Bibliotekets Nationalbibliografi har livsberättelserna ökat från tre till tolv procent de senaste 

tio åren. År 2018 katalogiserades 13 557 böcker på Kungliga Biblioteket, och av dessa var 1 562 

så kallade livsberättelser.2 Dessa livsberättelser är inte enbart renodlade självbiografier, men 

det är böcker byggda kring biografiskt material. Det är ofta autofiktiva romaner, eller romaner 

med stora delar livsberättelser. Folkhögskolor ger kurser i självbiografiskt skrivande, och det 

ges ut handböcker i hur man skriver sin självbiografi. Det är inte bara behovet av att skriva ned 

livshistorierna som ökar, utan dessa historier har också sina läsare. Många av livsberättelserna 

hamnar högt upp på försäljningslistorna och författarna hamnar i litteraturprogrammens tv-

soffor och radiointervjuer. Litteraturens jag-centrering är dock inte odelat uppskattad. Till 

exempel har det på tidningars kultursidor debatterats om en längtan efter något som är större än 

jaget.3 Att skriva en självbiografi är att rama in ett helt människoliv med allt vad det innebär i 

en bokpärm, människolivet blir text. Varför har vi människor det här behovet av att göra 

litteratur av våra liv? Och varför blir dessa böcker så populära?  

På grund av detta omdiskuterade och ökande samtidsfenomen och ett eget intresse för 

skönlitteratur och livsberättelser vill jag undersöka hur det kommer sig att vi människor verkar 

ha det här behovet av att skriva ned och dela med oss av våra liv, och hur det självbiografiska 

skrivandet kan påverka våra liv.  

 

1.2.Syfte och frågeställning  
 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det självbiografiska skrivandet kan göra för 

människan. Utifrån två självbiografier och med hjälp av två olika teorier om narrativets 

                                                           
1 Sundström, Skrivliv, 198.  
2 Nationalbibliografin i siffror 2018, Kungliga Biblioteket.    
3 Shottenius, DN Kultur, 2019-02-25.   
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betydelse för människan ska jag undersöka hur självbiografiskt skrivande kan fungera 

meningsskapande och påverka vår självförståelse. Att ta reda på vad allt självbiografiskt 

skrivande kan göra för alla människor är inte möjligt att göra, särskilt inte i en uppsats på denna 

nivå. Jag har därför valt att begränsa undersökningen till två självbiografier och analyserar dessa 

med hjälp av två olika teorier om narrativets betydelse för människan. Att begränsa mig till två 

konkreta självbiografier gör att undersökningen kan utföras empiriskt vilket blir mer tillförlitligt 

än om studien skulle undersöka självbiografier på en generell, och därmed ganska abstrakt, 

nivå. Målet är inte att testa teorierna mot självbiografierna eller mot verkligheten, utan målet är 

att med teorierna i kombination med självbiografierna få en större förståelse för varför 

människan skriver självbiografiskt och hur det självbiografiska skrivandet kan fungera 

meningsskapande för människan och påverka människans självförståelse.  

Frågeställningen lyder därför som följer:  

Hur skapas självförståelse och mening i de två självbiografiska romanerna Doften av en man 
och Skrivliv?  

 

1.3. Material och avgränsningar  
 

Doften av en man är skriven av Agneta Pleijel och publicerades 2018 som andra delen av hennes 

självbiografi. Den första boken i serien skildrar Agneta Pleijels liv som ung flicka medan den 

andra delen beskriver hennes liv från att hon var cirka 20 till det att hon fick barn.  

Romanen Skrivliv, med undertiteln Från första boken till första barnet är skriven av Gun-Britt 

Sundström. Den publicerades 2018 och är baserad på hennes egna dagboksanteckningar, där 

författaren gjort ett urval efter ett tema; hur skrivandet och livet påverkar varandra. 

Dagböckerna sträcker sig från 1965 när författaren var 20 år, till år 1979 när författaren var 34 

år.  

De två romanerna är på många sätt lika varandra. De är båda skrivna av kvinnor födda på 40-

talet, som levt liv som på många sätt liknar varandras. Att deras liv är så pass lika varandra ser 

jag som en fördel. Istället för att jämföra liv kan jag jämföra hur de själva väljer att framställa 

dem. Självbiografierna är skrivna i två olika genrer. Den ena är skriven i dagboksform, och 

därmed en självbiografi som skrivs medan livet levs. Den andra är skriven i efterhand, efter de 

år som självbiografin skildrar. Dessa två olika perspektiv på livshistorien kommer att bredda 

min analys och ge större förståelse för det självbiografiska skrivandet.  
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Eftersom det bara är två självbiografier så gör jag inte anspråk på att undersöka en hel genre, 

utan dessa två romaner fungerar som exempel på hur självbiografiskt skrivande kan se ut. Att 

böckerna är skrivna av människor som ägnat stor till av sitt liv åt skrivande gör förmodligen att 

författarna och därmed böckernas huvudrollsinnehavare reflekterar mer över narrativ och 

skrivande, än vad någon som inte skriver gör. Hade jag valt andra självbiografier skrivna av 

personer som inte är författare hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Det är dock ett 

medvetet val att välja böcker av människor som reflekterar över sitt skrivande då det skapar 

mer material till min analys.  

 

1.4. Teori 
 

Många av teoriernas centrala begrepp förklaras i texten, men jag vill här skriva några 

klargörande ord om begreppen mening och självförståelse eftersom dessa begrepp är centrala 

för min frågeställning.  

 

1.4.1. Mening 
 

Mening är ett komplext begrepp. När vi frågar vad som menas med ett ord eller ett begrepp 

efterfrågar vi ordets/begreppets betydelse, men frågar vi efter meningen med livet frågar vi inte 

efter vad livet betyder. I antologin Exploring the meaning of Life formulerar Erik Wielenberg 

tre olika sätt att se på begreppet mening relaterat till livet. Han menar att ett liv kan ha 

supernatural meaning som innebär att vi människor fått ett syfte från en övernaturlig varelse. 

Livet kan också ha external meaning som innebär att en människa för in godhet i universum 

och att universum blir en bättre plats än om hon inte hade levt. Ett liv kan också ha internal 

meaning, vilket innebär att livet är bra för personen som lever det och att det livet inkluderar 

aktiviteter som denna person finner givande.4 I analysen kommer jag främst att fokusera på 

internal meaning, att huvudpersonerna i romanerna upplever att de befattar sig med aktiviteter 

som är givande, och att livet är bra för dem själva. Med meningsbegreppet gör jag därmed inte 

anspråk på att förklara meningen med livet för alla människor eller på en metafysisk nivå, utan 

undersökningen handlar om mening för enskilda individer.  

                                                           
4 Wielenberg, ”God and the meaning of life”, 335 – 336.  
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1.4.2. Självförståelse  
 

Urzula Rens skriver i introduktionen till Self-Knowledge: A history5, att självförståelse kan 

delas in i fyra olika kategorier.  

1. Självförståelse av ens pågående tillstånd.  

Detta innebär en medvetenhet om ens pågående mentala processer såsom känslor, 

intryck och passerande tankar. Här ingår även kroppsliga upplevelser som hunger, 

trötthet och medvetenhet om vår kropp.  

2. Självförståelse för ens varaktiga ståndpunkter.  

Här ingår kunskap om vad man tror, ens attityder, värden, mål, preferenser, 

önskningar och intentioner. Dessa är mer bestående än de tillstånd som beskrivs i 

nummer 1, och dessa är ofta grundläggande för känslan av ”vem man är”.  

3. Självförståelse för ens dispositionella egenskaper.  

Detta innebär en medvetenhet om ens disposition, dvs vilka karaktärsdrag man har, 

beteendemönster, kapacitet, gränser. 

4. Självförståelse för att man är ett subjekt för mänskliga villkor.  

Genom att förstå att man är ett subjekt för mänskliga villkor kan man lära om sig själv 

genom att applicera generella idéer om människan på sig själv. Detta betyder alltså att 

självförståelse kan främjas av förståelse för andra människor.  

 

När jag nu i uppsatsen skriver om självförståelse syftar jag främst till en blandning av 

självförståelse nummer 2, 3 och 4. Det vill säga en förståelse för hur man själv fungerar som 

människa för sig själv och som människa i relation till andra människor/mänskligheten. Med 

andra ord: att man är ett subjekt och förståelsen över hur detta subjekt fungerar.    

Som teoretiska verktyg använder jag mig av dessa ovanstående begrepp samt två essäer av John 

Fischer; ”Free Will, death, and Immortality: The role of narrative” och ”Stories and the meaning 

of life”, samt Anthony Paul Kerbys bok Narrative and the Self. I det följande återges vad dessa 

teorier står för och varför jag valt att använda dessa i min uppsats. Undersökningens 

                                                           
5 Renz, Self-knowledge: A history, 9-12.  
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analysfrågor kommer att presenteras löpande i följande kapitel, de presenteras sedan i sin helhet 

i metodkapitlet. 

 

1.4.3. Anthony Paul Kerby – Narrativ och självförståelse 
 

Kerby menar att skapandet av narrativ är den mest mänskliga av våra handlingar, eftersom det 

är egenskapen att se tillbaka på sitt liv och värdera händelser till varandra som skiljer oss från 

andra djur. Livet består av en narrativ struktur, och vi uppfattar händelser som ett resultat av 

dåtiden och framtiden.6 Kerbys definierar narrativ som följande: ”narration can be conceived 

as the telling (in whatever medium, though especially language) of a series of temporal events 

so that a meaningful sequence is portrayed – the story or plot of the narrative.”7  

Handlingar är inte meningsfulla i sig själva, utan de får mening från dess relation till det 

förflutna och det framtida. Att förstå ett liv är att koppla dess utveckling till en narrativ tråd.8 

Ricour gör samma poäng som Kerby, att vi utvecklar vår identitet genom att ha en livshistoria.9 

Det spelar ingen roll om dessa är sanna eller falska, både fiktion och verifierbar historia ger oss 

en identitet. Kerby menar att mening kommer från den narrativa handlingen i sig själv. Att 

narratera är en kreativ handling som innebär att koppla A till B, att se samband, att se 

jämförelser och harmonier, att se möjliga utfall. Det är när vi gör detta som vi ser betydelser 

och meningar i händelser.10  

Kerby använder begreppet The Self, vilket jag här översätter till Självet. Hans förståelse av 

Självet stämmer i stora drag överens med Renz definition av självförståelse vilken jag redogjort 

för ovan. Kerby menar att narrativet ligger till grund för vår skapandet av vårt Själv och vår 

upplevelse av vad som är ”jag”. Kerbys tes är att Självet får sitt primära innehåll i narrativa 

konstruktioner eller historier. Självet har ingen egen essens och existerar inte utan sammanhang, 

utan det är en ständigt pågående konstruktion genom vårt skapande av narrativ. Han menar att 

vad man uppfattar som jag idag, inte nödvändigtvis är detsamma nästa dag.11 Kerby hävdar att 

narrativ är en genre av språkanvändning, och Självet blir därmed en produkt av språket. Självet 

är alltså genererat från ens livshistoria och skapat via språket. Genom att minnas läggs det 

                                                           
6 Kerby, Narrative and the Self, 40.  
7 Ibid, 39.  
8 Ibid, 40.  
9 Ibid, 40.  
10 Ibid, 45.  
11 Ibid, 34.  
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förflutna på Självet. 12 Förlorar vi minnet, minnet av vår historia, så förlorar vi en känsla av ett 

Själv, vi vet inte längre vilka vi är.  

Att narratera händelser är inte att beskriva fakta, det är snarare en tolkande aktivitet. Detta är 

en viktig del i hur våra känslor förstås, ges form och mening. Mycket av vårt emotionella liv 

hör ihop med hur vi narraterar erfarenheter. En känsla är för det mesta ett svar på en tidigare 

händelse eller baserat på något som ska hända. Taylor, som Kerby refererar till, menar att 

känslor kommer från en artikulerad medvetenhet om vår livssituation.13  Exempelvis kan ett sår 

göra ont oavsett vad vi tänker om det, men om vi till exempel börjar känna ångest över såret så 

har det att göra med att vi sätter in såret i en bredare livskontext. Känslan har inte längre att 

göra med såret i sig utan med dess påverkan på vår livssituation. Taylor menar att dessa ”högre” 

känslor är en produkt av tolkning eftersom de refererar till Självets tankar kring vad såret kan 

innebära, och inte enbart till såret i sig själv. Detta är en form av självförståelse, eftersom 

känslorna beror på att subjektet reflekterar över sitt liv. Känslorna blir därmed direkt beroende 

av språket.   

Kerby filosoferar kring huruvida det Själv som talar är detsamma som det själv som Självet 

talar om. Ibland kan något som sägs överraska även talaren och det är inte alltid tydligt vad man 

själv menar förrän man har uttrycket för det. Man kan säga att man har något på tungan, och då 

vet man ännu inte riktigt vad man faktiskt menar att säga, förrän man hittar ordet. Det är ofta 

så att det man faktiskt ville säga blir klart först när man hittar uttrycket för det. Kerby menar att 

det här fenomenet inte enbart gäller för kommunikation med andra, utan även för självets samtal 

med sig själv. Kerby menar att det inte är något essentiell skillnad mellan dessa två 

samtalsformer. Tankarna blir alltså beroende av, och baseras på, språket. Baserat på detta 

resonemang om Självet konstruerar jag analysfråga nummer 2: Hur ser författarnas 

självförståelse ut? Är det samma person som skriver som omskrivs? 

 

1.4.4. John Martin Fischer – Narrativ och meningsskapande  
 

Fischer menar liksom Kerby att skapandet av narrativ är den mest mänskliga av handlingar. 

Medan Kerby fokuserar på narrativ som skapare av vårt Själv fokuserar Fischer på narrativ som 

ett konstnärligt meningsskapande.  

                                                           
12 Ibid, 12.  
13 Ibid, 49.  
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Fischer menar att vi tillför mening till våra liv när vi ger det någon typ av värde och hans 

grundtes är att vi genom att agera fritt ger våra liv narrativt värde.14 Enligt Oxford dictionary 

definieras narrativ enligt följande: “A spoken or written account of connected events; a story.” 

Fischers definition går till viss del emot detta. Han menar att narrativ är historier som skapas 

av att agera fritt. Med detta menar han att till exempel en sten eller en råttas livshistorier inte 

kan kategoriseras som narrativ, eftersom de inte själva valt sin historia. Vad som måste till för 

att en serie händelser ska bli till ett narrativ är någon typ av förståelse, det vill säga att man är 

medveten om sitt livsnarrativ. Detta stämmer alltså överens med Kerbys definition av narrativ. 

Fischer refererar till Richard Taylor som menar att vad som ger våra mänskliga liv mening är 

vår förmåga till kreativitet. Han menar att fritt agerande är en typ av konstnärlig verksamhet 

eftersom vi med dessa ageranden skapar narrativ och därmed skapar mening till våra liv. Genom 

att agera fritt blir vi per definition till konstnärer, vi formar våra liv till konstverk med varje 

agerande.  Med varje beslut skriver vi en sida i historien om våra liv. Värdet av det fria 

agerandet är oberoende aktiviteten vi ägnar oss åt. Det krävs alltså inte att vi ägnar oss åt något 

typ av estetisk verksamhet, det är det fria agerandet i sig som är den estetiska verksamheten.15   

För att klargöra vad Fischer menar med att agera fritt ska jag kort förklara hans syn på saken. 

Fischer står för en så kallad semikompatibilism som innebär att moraliskt ansvar är kompatibelt 

med determinism, men menar att detta inte har något att göra med huruvida vi har en fri vilja 

eller inte, och därmed tar han inte ställning i frågan om huruvida vi människan har en fri vilja 

eller inte. Han förhåller sig alltså agnostisk till fri vilja, men menar att vi har ett moraliskt 

ansvar.16 Att vi kan agera fritt menar han beror på att vi har en slags ”guidande kontroll” över 

oss själva eftersom vi har ägarskap av vår ”orsak-respons mekanism”.  

 

Dessa filosofiska resonemang kring narrativ och mening baserar Fischer till stor del på 

filosofiska verk av David Velleman. Enligt Velleman bryr vi oss inte bara om hur många 

stunder av välbefinnande vi har i vårt liv, vi bryr oss mer om hur dessa stunder förhåller sig till 

varandra, och hur de bildar vår livshistoria. En händelses mening i förhållande till en annan 

händelse är vad som avgör dess värde. Han exemplifierar detta genom att visa på att om du blir 

lyckad sent i livet på grund av att du lärt dig av tidigare missöden så blir missödena värt något, 

eftersom de ledde till något bra. Men om du till exempel vinner på lotteri tidigt i livet och lever 

gott ett tag för att sedan leva med missöden under resten av livet, så blir inte dessa resterande 

                                                           
14 Fischer, Our Stories, 160  
15 Ibid, 168.  
16 Ibid, 166.  
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år värda något särskilt, eftersom de inte leder till något bra. Utifrån dessa resonemang om 

narrativ och meningsskapande formulerar jag analysfråga 3: Hur reflekteras det kring skrivande 

och konst? Och analysfråga 4: Reflekterar huvudpersonerna över sitt livsnarrativ och 

meningsskapande? Hur kommer detta till uttryck?  

Det är enbart varelser som kan agera fritt som kan värdera en händelse i relation till en annan. 

Att skapa narrativ är därmed en högst mänsklig egenskap. För att ett narrativ ska vara ett 

narrativ krävs ett slut, och i det mänskliga livet är döden slutet. Döden kan bli ett ”bra” eller 

”dåligt” slut på vår livshistoria beroende på när och hur det sker. Döden berövar oss på 

möjligheten att fortsätta leva ett meningsfullt liv, men Fischer menar att döden framförallt är 

dålig för att den berövar oss möjligheten att ändra den narrativa meningen av det förflutna. Så 

länge vi lever kan vi ändra vårt förflutna, genom att med hjälp av nya händelser i livet omtolka 

tidigare händelser. Fischer menar att om våra liv ska ha ett narrativt värde så måste livet sluta 

med döden, våra livshistorier måste ha ett slut. Han menar att om vi vore odödliga skulle den 

typen av narrativt värde försvinna. En människa som dött kan inte se tillbaka på sin livshistoria 

i dess helhet. Men även en odödlig människa skulle kunna se på delar av sitt liv som narrativ. 

Stadier eller delar i ens liv kan förklaras genom en narrativ struktur.17 Detta gör det till exempel 

möjligt att när man fortfarande är i liv skriva en bok om någon del i sitt liv. Fischers resonemang 

kring narrativa slut och döden ligger till grund för analysfråga 5: Vilken roll spelar slutet av 

självbiografin för narrativet?  

Medan Kerby fokuserar på hur vi med narrativ konstruerar våra Själv, fokuserar Fischer på den 

estetiska aspekten av att agera fritt och därmed med hjälp av narrativet som uppträder, skapa 

mening till våra liv. Jag har valt dessa två teorier då de båda diskuterar narrativets betydelse för 

människan, men ser till olika aspekter av narrativets betydelse vilket kommer att kunna fördjupa 

min analys. Med hjälp av Kerbys teori kommer jag kunna analysera hur författarna i 

självbiografierna konstruerar sig själva som subjekt samt hur de ser på subjektet de skriver om. 

Med hjälp av Fischers teori kommer jag analysera författarnas medvetna eller omedvetna 

ageranden vilka skapar en narrativ struktur och mening till deras liv, samt hur de i efterhand ser 

på sina liv och på saker som hänt dem. Jag kommer också att använda mig av Fischers 

resonemang om hur slutet påverkar narrativet i en analys av vilken roll självbiografiernas slut 

har för historien.  

 

                                                           
17 Ibid, 157.  
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1.5. Metod  
 

Min undersökning består av att analysera skönlitteratur med hjälp av 

livsåskådningsvetenskapliga teorier. Att undersöka teologiska och livsåskådningsmässiga 

frågor i skönlitteratur är ett forskningsområde som växt fram på sistone. Jag återkommer till 

detta under rubriken ”Tidigare forskning.” Torsten Pettersson skriver i texten Livet enligt 

författaren: Att studera livsåskådningar i skönlitteratur att livsåskådningar har en särskild 

hemortsrätt i litteraturen. Han menar att detta har att göra med att våra tankegångar är 

oupplösligt förbundna med språket, och litteraturen blir därmed mest lämpad att ge uttryck åt 

våra föreställningar om världen.18 Två avhandlingar som rör sig tvärvetenskapligt mellan 

litteraturvetenskap och tros- och livsåskådningsvetenskap är Lina Sjöbergs Genesis och Jernet, 

och Maria Essungers Kärlekens möjlighet. Eftersom min undersökning också rör sig inom detta 

område har jag låtit mig inspireras av metoddelarna i dessa avhandlingar.  

Undersökningen består av en textcentrerad analys, där det är jag som texttolkare som tolkar 

texterna.19 Jag ansluter mig till den hermeneutiska uppfattningen att texter inte är slutna 

teckensystem, utan att texter kan tolkas på många sätt och att texten får betydelse när de får en 

läsare som kan tolka texten.20 Att det är just jag som läsare av dessa romaner som tolkar dem 

blir på sätt och viss en metodisk avgränsning. Tolkning sker i mötet mellan läsare och text och 

är alltså därför något relativt. I undersökningen presenteras min tolkning av materialet. Men 

det sker inom vetenskapliga ramar och tolkningen är baserad på en viss kunskap och ett visst 

kunnande, varur insikterna har kommit. Ambitionen är alltså inte att tolkningarna i sig ska 

vara intersubjektivt prövbara, men den är att läsaren ska följa med i mina resonemang och 

anse dem rimliga.21  

Sjöberg kallar sin undersökning för ett trepartssamtal, vilket till stor del stämmer överens med 

hur även min undersökning ser ut. I hennes avhandling är det Genesis 12 och 16, Sara Lidmans 

Jernbaneepos och Sjöberg själv som talar med varandra.22 Sjöberg är exeget och för henne är 

Bibeln det primära forskningsmaterialet. Hon var missnöjd med hur de mellanmänskliga 

aspekterna av bibelberättelserna tidigare behandlats i bibelforskningen, och hon ville därför låta 

dessa berättelser möta modern skönlitteratur där de mellanmänskliga aspekterna ofta uttrycks 

                                                           
18 Pettersson, ”Livsåskådningar i skönlitteraturen – författarcentrering eller textcentrering?”, Att fånga världen i 
ord, 11.  
19 Ibid, 15.  
20 Vikström, Den skapande läsaren, 8.  
21 Resonemanget har inspirerats av Sjöberg s, 49-51. 
22 Sjöberg, Genesis och Jernet, 312.  
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mer explicit, för att därefter tydligare kunna se liknande mönster i bibelberättelserna. Genom 

detta anser hon att skönlitteraturen kan gynna vetenskapen. Sjöberg börjar sin undersökning 

med att se vad som finns i bibeltexten, för att därefter läsa skönlitteraturen. Genom att göra 

intertextuella jämförelser mellan bibeln och Jernbaneeposet har hon sedan utformat 

metodologiska analysfrågor.23 Genom att låta texter samtala med varandra kan man öka 

förståelsen för båda dessa texter. I min undersökning kan de narrativa teorierna jämföras med 

Sjöbergs användning av Bibeln, de självbiografiska romanerna motsvaras av Jernbaneeposet 

och som tredje part finns jag som tolkande subjekt. För mig är självbiografierna det primära 

materialet, och de narrativa materialet används som samtalspartner för att öka förståelsen för 

romanerna.   

I Essungers avhandling diskuteras litterär fiktion med hjälp av teologisk reflektion. Hon har 

undersökt tematik i romaner och valt teologiska texter som passat till dessa, och därefter låtit 

dessa diskurser mötas. Essunger hävdar att ”ingenstans kan det intrikata spelet mellan det 

partikulära och det allmänna greppas och förstås så bra som i konstnärliga upplevelser.”24 Som 

Essunger skriver i sin avhandling bör man när man analyserar skönlitteratur låta materialet vara 

med och utforma analysfrågorna. Jag har därför utifrån de ovan beskrivna teorierna och med 

inspiration av undersökningens material formulerat ett antal analysfrågor. Med hjälp av dessa 

frågor har jag analyserat mitt material. Som Essunger skriver kan vi i vetenskapliga teologiska 

resonemang ställa krav på stringens, logik, underbyggd argumentation osv, men det kan inte 

göras på samma sätt när det gäller konstnärliga uttryck. ”Det konstnärliga uttrycket i fråga bör 

därför vara den givna utgångspunkten för livsåskådningsanalysen och denna artefakt bör få vara 

delaktig i utvecklandet av analysfrågor och tolkningsprocess.”25.  

Efter att jag analyserat de båda romanerna har jag jämfört dem med varandra för att se likheter 

och skillnader i hur ett livsnarrativ kan uttryckas i text.  

 

1.5.1.Analysfrågor  
 

1. Finns de centrala teman i vad som återberättas? Vilka är dessa och varför verkar de ha 

valts?  

                                                           
23 Ibid, 314-315. 
24 Essunger, Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden, i Livet enligt människan: om 
livsåskådningsforskning, 70 
25 Ibid, 71.  
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2. Hur ser författarnas självförståelse ut? Är det samma person som skriver som omskrivs? 

3. Hur reflekteras det kring skrivande och konst?  

4. Reflekterar huvudpersonerna över sitt livsnarrativ och meningsskapande? Hur kommer 

detta till uttryck?  

5. Vilken roll spelar slutet av självbiografin för narrativet?  

 

Jag har valt att även ha en analysfråga om centrala teman, som inte har en explicit koppling till 

teoretikerna, för att få en överblick av vad författarna väljer att lyfta i sina självbiografier och 

därmed få en tydligare bild av hur författarna väljer att presentera sina livsnarrativ.  

 

1.6. Forskningsöversikt  
 

Livsåskådning i skönlitteratur är ett forskningsområde som växt de senaste åren. Carl Reinhold 

Bråkenhielm har i antologin Att fånga världen i ord lyft några perspektiv på hur livsåskådningar 

kommer till uttryck i skönlitteraturen. Jag har redan nämnt två avhandlingar som publicerats 

inom området: Maria Essungers Kärlekens möjlighet och Lina Sjöbergs Genesis och Jernet.  

Sjöberg skriver att i vetenskapliga texter premieras entydighet, medan skönlitteratur räknas som 

god om det finns en viss tvetydighet, hög grad av öppenhet, omskrivning, och till och med 

motsägelsefullhet.26 Hon skriver att skönlitteraturen är viktig för att den sätter igång 

existentiella processer i människan. Därför kanske ett människoliv skildras bättre i 

skönlitteratur än i vetenskaplig text. Ett människoliv stämmer bättre överens med vad vi kallar 

god litteratur. Jag tänker att det kanske är därför vi ser det som god litteratur, för att det anspelar 

på det mest mänskliga i oss. Vad som skiljer min undersökning från Essungers och Sjöbergs är 

att litteraturen jag behandlar består av självbiografiskt material istället för fiktion.  

Den franska filosofen Riceour har filosoferat mycket kring självet och skrivit en del om narrativ 

identitet. Han har skrivit en bok som heter Minne, historia, glömska. I den filosoferar han kring 

hur det förflutna representeras. Han skriver om vad det mänskliga minnet innefattar och vad det 

gör för vår återgivelse av historien. I första delen som har med minnet att göra fokuserar han på 

                                                           
26 Sjöberg, Genesis och Jernet, 188.  
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två frågor: Vad är det som blir ihågkommet? och Vem är det som minns?27 Han filosoferar också 

kring Självet och menar att Självet har en grundläggande moralisk förmåga; att ta ansvar.28 

I boken Simone de Beauvoir Writing the Self29 har Jo-Ann Pilard undersökt Simone de 

Beauvoirs självbiografiska skrivande. Pilard menar att de Beauvoir genom det självbiografiska 

skrivandet kunde bli det essentiella subjektet i hennes relationer och inte en bifigur till Sartre, 

såsom hon dittills uppfattats av omgivningen.30 Genom existentialism och fenomenologin som 

filosofier, och feminismen, skapade hon en praxis för sig själv vari hon kunde leva och skriva 

sitt liv. Genom sitt skrivande blev hon ett fritt subjekt. 

Peter Goldie har i ett kapitel i boken The Mess Inside: Narrative, Emotion and the Mind31 

behandlat huruvida narrativ om våra liv är kapabla att innehålla sanning och objektivitet. Goldie 

menar att vi gärna ser på våra liv i mönster som stämmer överens mer med traditionell fiktion 

än med hur våra liv faktiskt utspelar sig. Kausala förklaringar av ett livs händelseförlopp kan 

vara sanningsenliga, men han menar att självbiografiska narrativ kan kallas ”true to life” men 

inte ”true period”. Vidare hävdar han att självbiografiska narrativ inte kan aspirera på 

objektivitet, eftersom de formas av ett enskilt subjekt. Han hävdar att vi människor besitter fyra 

fiktionaliserande tendenser: att vi tror oss kunna bestämma handlingen i våra liv, att vi hittar 

agens i en värld där det inte finns någon sådan32, att vi ser en narrativ tråd genom livet och har 

ett behov av avslut där inget sådant finns att finna och att vi överför föreställningar om genrer 

och om hur karaktärer ska vara från fiktion till verkliga livet.  

I Philosphy and literature Garry Hagberg skriver om självbiografiskt skrivande, och menar att 

det inte går att beskriva en upplevelse utan att även beskriva upplevaren. Det finns ingen en-

till-en-relation mellan en persons tro, intention, preferens, önskningar osv, och denna persons 

beteenden. Om det vore så skulle vår vetskap om andra vara mycket mer transparent än vad den 

faktiskt är. För varje handling som vi minns skulle det finnas en specifik mental händelse som 

låg bakom handlingen. Biografiskt skrivande skulle då bestå av att framföra en viss handling 

och visa på dess tillhörande mentala föregångare. Han menar att relationen mellan subjekt och 

                                                           
27 Riceour, Minne, historia och glömska, 39. 
28 Ibid, 39.  
29 Pilard, Simone de Beauvoir Writing the Self, 125-126. 
30 Simone de Beauvoir och Sartre var företrädare för den filosofiska rörelsen existentialismen. De Beauvoir levde 
mellan 1908 – 1986 och skrev flera kända filosofiska och skönlitterära verk. 
31 Goldie, The mess inside: narrative, emotion, and the mind, 151.  
32 Observera att det här är Goldies egen metafysiska syn på världen, en gudstroende person skulle kanske inte 
hålla med om det här påståendet.  
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handling är mer komplex än så samt att en upplevelse aldrig kan beskrivas utan att också 

beskriva upplevaren.33  

Pilards bok om Simone de Beauvoir är den som ligger närmast min studie. Hennes studie 

fokuserar dock på hur de Beauvoirs självbiografiska skrivande skiljde sig från hennes 

filosofiska gärning, och har en mer filosofisk ingång till sin undersökning än vad jag har i min.  

Det har alltså forskats en del inom livsåskådningar i skönlitteraturen, och på hur vi människor 

ser på människor ser på våra liv i narrativ. Min studie kan bidra med ny kunskap genom att med 

livsåskådningsteorier se på specifikt självbiografisk skönlitteratur och se hur det 

självbiografiska skrivandet kan påverka människan. 

 

1.7. Disposition  
 

Utifrån analysfrågorna kommer jag att samla svaren under sex rubriker; Centrala teman, 

Författarna och huvudpersonerna, Reflektioner kring konsten och skrivandet, Att leva ett 

narrativ, och Slutet. Under dessa rubriker diskuteras de två självbiografierna med varandra och 

relateras till teorierna. Varje del inleds med Pleijels Doften av en man och sedan följer 

Sundströms Skrivliv. Efter detta förs en diskussion kring analysen och därefter en 

sammanfattande slutsats.  

 

2. Analys  
 

2.1. Centrala teman 
 

Under denna rubrik lyfts centrala teman som framträder i läsningen av de två 

självbiografierna.  

Doften av en man 

Titeln på Pleijels roman är Doften av en man, och boken kretsar till stor del till kring hennes 

relationer till olika män. Hon skriver: ”Jag uppehåller mig vid män och möjligen för mycket; 

det får ursäktas.”34 Relationerna med männen är den röda tråden i denna självbiografi, men 

                                                           
33 Hagberg, Philosphy and literature, 355 – 365. 
34 Pleijel, Doften av en man, 173.  
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citaten tolkar jag som att hon ursäktar att hon låter relationerna med männen ta för mycket plats 

nu i efterhand, hon hade kunnat fokusera på annat, men att hon ber oss läsare att ha överseende 

med att det nu är som det är. Hon skriver också att hon njuter av att betrakta män ur sin egen 

blick, såsom män har fått betrakta kvinnor i mycket av litteraturen, vilket förstås är en anledning 

att skriva om det. Och likaväl som man kan välja att framställa sitt liv i epoker baserat på karriär 

eller andra typer av framgångar kan man välja att dela in sitt liv i epoker efter relationer. Att 

beskriva relationer öppnar troligtvis för att skriva mer om sitt känsloliv, än vad ett 

återberättande av olika yrken eller flyttar till olika städer gör. Därför kanske Pleijel gör en vinst 

i att använda männen som epokindelare när hon skriver ner sitt livsnarrativ.  

Något annat som ständigt återkommer är skrivandet och språkets kraft. Många filosofiska 

resonemang kring skrivande och språk förekommer, vilket jag återkommer till och utvecklar 

under rubriken ”Reflektioner kring skrivandet och konsten.”  

Skrivliv  

Som titeln antyder handlar Sundströms liv mycket om skrivande. Hon skriver i förordet till 

romanen att när hon gick igenom sina dagböcker såg hon detta tema växa fram; hur skrivandet 

och livet påverkar varandra. Därför har hon låtit redigera sin dagbok för att följa denna röda 

tråd. Livserfarenheterna påverkar vad som skrivs, och det skrivna som hamnar i tryck påverkar 

kommande liv och relationer. Detta kommer vi att se exempel på under rubriken ”Att leva ett 

narrativ.”  

 

2.2. Författarna och huvudpersonerna 
 

I följande del analyseras hur författarna ser på personerna de skriver om (det vill säga sina yngre 

jag), och hur författarna och böckernas huvudpersoner reflekterar över identitet och dess 

förändring. Jag kommer att referera till den författande Pleijel som Författaren och till den unga 

Pleijel, personen som omskrivs i boken, som Huvudpersonen. I analysen av Skrivliv kommer 

jag att referera till den nutida Sundström som Redaktören och till den unga Sundström som 

Dagboksskrivaren.  

Doften av en man 

Pleijel har skrivit om sig själv i efterhand, cirka fyrtio år efter den tid hon skildrar. Författaren 

distanserar sig till Huvudpersonen genom att referera till henne som ”hon”, istället för ”jag”. 
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Hon skriver alltså om sig själv i tredjeperson. Ibland kommer Författaren in och kommenterar 

Huvudpersonens händelser och tankar. Det kan till exempel se ut som följande:  

Varför la hon sig i. Varför sa hon alls något? Det var ett slags intrång och hon borde ha hållit käften. Det 

hade varit bättre, säger jag som är mycket äldre än hon, om du visat lite mer av dig själv. /…/ Jag når inte 

fram till henne. Vår kommunikation är till följd av tiden och omständigheterna ensidig. 35 

Författaren vill korrigera Huvudpersonen, men konstaterar att det inte går: tiden är i vägen. 

Författaren uttrycker en önskan att kunna ändra på Huvudpersonens beteenden och accepterar 

inte hur hon varit. När Författaren ser på Huvudpersonen förklarar hon att hon ansträngde sig 

för mycket för att vara till lags, vilket Huvudpersonen själv inte reflekterar över. Men redan 

Huvudpersonen irriteras på sitt yngre jag när hon ser tillbaka på hur hon varit tidigare i livet 

och Huvudpersonen uttrycker att hon vill känna sig fri, men att saker hon gjort tidigare i livet 

påverkar henne. Hon undrar varför hennes ”falskhet och feghet ska drabba henne i 

retrospektiv”.36 Huvudpersonen känner sig begränsad av sitt tidigare jag, eftersom saker hon 

gjorde påverkar hennes nuvarande jag.  

I skrivandet av självbiografin blir det unga jaget levande och påtagligt, men Huvudpersonen 

har inte alltid velat veta om sitt ännu yngre jag. Författaren beskriver en sekvens där hon läste 

gamla brev från en man hon hade en kärleksrelation med. ”Jag läste, inte utan plåga. Varför 

hade jag försökt tränga bort honom. Det jag ville utplåna var minnet av mig.”37  

Huvudpersonen funderar mycket över sitt eget subjekt. I romanens inledande del uttrycker hon 

att hon ”saknar subjekt”. Författaren beskriver på vilket sätt Huvudpersonen hanterar vissa 

situationer och konstaterar: ”Att det hängde ihop med att hon var dotter och kvinna kunde hon 

som var jag inte ens föreställa sig. Hon såg sig som ett självständigt subjekt.”38 I den här delen 

av berättelsen har Huvudpersonen alltså börjat se sig som ett ”självständigt subjekt”, men 

Författaren korrigerar uppfattningen genom att påpeka att hennes handlingar är påverkade av 

samhällsstrukturer; att hon är dotter och kvinna får henne att agera på specifika sätt.  

Men tack vare honom slipper hon den formlösa andra varelsen i sig, den som kritiserar, anklagar 

och går till rätta med henne, inte minst för att hon inte har något verkligt subjekt.39  

                                                           
35 Ibid, 93.  
36 Ibid, 74.  
37 Ibid, 47. 
38 Ibid, 66.  
39 Ibid, 50.  
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Det låter motsägelsefullt att det finns något i henne som säger åt henne att hon saknar subjekt. 

Vad kan en formlös varelse inom henne vara om inte hennes eget subjekt? Vad menar 

Huvudpersonen egentligen när hon anser sig sakna ett subjekt? Vidare skriver hon: 

Och med subjekt blir det motbjudande jagigt. Av jag, ett personligt pronomen. Hur kan man sakna subjekt 
och samtidigt vara instängd i sitt jag? Det är en paradox. Den dag bojorna falla av öppnas förbindelsen 
mot ett större subjekt.40 

Författaren skriver vidare och undrar vad detta större subjekt skulle bestå av. Hon funderar på 

om det kanske kunde vara en sublim sorts kärlek eller någon slags världssjäl?41 Hon vill alltså 

känna att hennes Själv i blir en del av ett ”större subjekt”.  

För att förstå Pleijels syn på sitt Själv har jag haft användning av Kerbys teori om Självet. Enligt 

Kerby beror vår känsla av ett Själv på vår livshistoria. Detta kan tolkas som att vi får en starkare 

känsla av Själv och självförståelse ju äldre vi blir, dvs ju mer livshistoria vi har. En ung person 

med en kort livshistoria bör ha en svagare känsla av identitet än en äldre person med en längre 

livshistoria. Bland bokens sista sidor skriver Författaren: ”Det här är ur mitt perspektiv; helt 

subjektivt.” Författaren Pleijel känner sig som ett subjekt. Hon måste ju dock förstå att hon 

fortfarande påverkas av samhällsstrukturer. Skillnaden kanske är att hon nu ser tydligare på vad 

som är subjektiva handlingar och vad som är handlingar som är påverkade av samhällets 

strukturer.  

 

Skrivliv 

I Skrivliv möter vi tre olika jag: Dagboksskrivaren, personen som omskrivs och redaktören. För 

Sundström är dagboksskrivandet självanalys. Det är inte att enbart återberätta händelsers 

relationer till varandra, utan det handlar mycket om att försöka förstå sitt eget psyke och 

handlande.   

Redaktören skriver i förordet till sin bok att när hon samlade ihop material till boken kunde hon 

utan att anstränga sig känna att det inte var hon själv som var som skrivit dagböckerna42. 

”Avståndet mellan den unga personen och mig är ett helt liv, och jag kan se på henne med 

samma milda överseende som man betraktar sina barn med.”43 Jaget i boken som är den unga 

Sundström och redaktören Sundström känner alltså att de två inte är samma person. Hon ser sig 

                                                           
40 Ibid, 39.  
41 Ibid, 39.  
42 Sundström, Skrivliv, 7.  
43 Ibid, 7.  
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mer som redaktör till boken än författare. Precis som hos Pleijel är det tiden som skiljer dessa 

två identiteter åt. Dagboksförfattaren skriver i förstaperson eftersom hon skriver om sig själv i 

realtid. Redaktören ger sig till känna genom små förklarande instick mellan vissa 

dagboksinlägg. Det är stycken som hjälper läsaren att förstå tidsandan och Dagboksskrivarens 

ageranden. Dessa består till exempel av att hon i ett stycke förklarar att cykelhjälmar för 

vardagsbruk inte fanns på den tiden, och i ett annat stycke uttrycker hon sin förvåning över hur 

mörkt sitt unga jag såg på framtiden.  Redaktören skriver i förordet att hon i hela sitt liv funderat 

kring hur identitet förändras och att hon redan som barn skrev brev till sitt framtida jag där hon 

”vädjade om att inte bli skrattad åt.”44 När Dagboksskrivaren har givit ut sin första bok, en 

självbiografisk sådan, skriver hon detta i sin dagbok: 

Så snöpligt det känns: det var ju ingenting? Jag trodde att Det blir nog bra allting bara du ger ut en bok. Där 

rök en livslögn till. Jag författare? Men det är ju bara jag i alla fall. En identitet? Såna identiteter gills inte, 

det står i min bok om existentialism. Och det känns så.45 

Hon hoppades att hon skulle känna en identitetsförändring när hon fick titeln Författare, men 

upplevde att så inte var fallet. När hon några år senare ger ut en boken Lydia är känslan 

annorlunda, vilket följande citat visar:  

Var på förlaget där man lagt Söderberg och Mig tillsammans i en monter… Jag har en Identitet, jag finns 
och fungerar, här, nu. (”Det är jag som är Gun-Britt Sundström”) 46 

Här upplever hon alltså en starkare känsla av att ”ha en Identitet”, just på grund av att hon är 

författare och likställs med andra författare. Skillnaden mellan detta första och andra citat är att 

några år har gått, Dagboksskrivaren har givit ut fler böcker och därmed växt in i sin roll som 

författare. Att någon annan ställt fram henne som ett författarnamn tillsammans med andra 

etablerade författare och konstaterat deras samband är mer påtagligt och visar konkret att någon 

annan erkänner henne som författare, än när Sundström gav ut sin första bok och själv fick 

konstatera att ”Jag författare? Men det är ju bara jag i alla fall.”  

Vid författandet av sin första bok trodde hon att den skulle bli dyster eftersom hon ansåg sig 

befinnas i en ”jättedepression”, men vid genomläsningen av den upplevde hon att den var rolig: 

”Har gjort en märklig upptäckt: Jag måtte ha Humor. Det visste jag inte alls.”47 Genom att 

skriva om sig själv kom hon alltså att se ett drag hos sig själv hon tidigare inte sett.  

                                                           
44 Ibid, 7.  
45 Ibid, 29.  
46 Ibid, 256.  
47 Ibid, 17.  
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Liksom Pleijel uttrycker Sundström känslan av att vilja utplåna sitt unga jag. Dagboksskrivaren 

ser på sitt unga jag som en död person, som spökar. Hon ser på henne som både sig själv och 

som något försvunnet. Hon önskar att sitt unga jag inte skulle leva kvar i henne, och att hon 

skulle bli en person vars identitet inte längre byts ut och där det unga jaget inte fortsätter att 

påverka hennes nuvarande jag.  

Denna desperata längtan efter en onåbar, outbytbar person, någon som man inbillade sig skulle innebära 

svaret på allt. Vad kan jag tillgripa för besvärjelse, vilken magisk handling för att äntligen köra en påle 

genom den där spökande tjugoåringen så att hon stannar i sin grav… Men hon är ju inte död, bara borta, 

hon är jag, och jag svindlar inför tidens och identitetens obegriplighet./…/. 48   

Men känslan hos Dagboksskrivaren är ibland också den motsatta:  

Läste Student – 64 och blev gripen, omtumlad. Konstigt. Att jag skulle längta tillbaka till den tiden är ändå 
orimligt, det är väl bara min gamla vanliga längtan att innefatta det förflutna i mig, integrera alla mina 
förflutna jag. 49 

Sundström uttrycker att hon ser på sig själv som bestående av olika identiteter i olika åldrar. 

Hon vill kunna integrera alla dessa i sig själv, men upplever sig vara bara en enda: den 

nuvarande Gun-Britt Sundström. Detta står i motsats till vad Pleijel uttrycker om sina yngre 

jag. Pleijels upplevelse verkar bestå av en varierande känsla av att vara eller inte vara ett subjekt. 

Den unga Pleijel upplever sig sakna subjekt. Några år senare upplever hon en stark känsla av 

att vara ett subjekt, men då korrigerar Författaren hennes uppfattning genom att påpeka att hon 

inte gjorde självständiga val eftersom hon var påverkad av strukturer. Författaren Pleijel verkar 

se sig som ett subjekt. Sundström ser på Dagboksskrivaren med ett milt överseende, medan 

Pleijel ibland går in i texten och önskar korrigera sitt unga jags beteende.  

På allra första sidan i Skrivliv finns ett citat från Anne på Grönkulla som lyder ”I do know my 

own mind, protested Anne. The trouble is, my mind changes and then I have to get acquainted 

with it all over again.”50 Det är förståeligt varför Redaktören har valt detta citat. Det stämmer 

överens med den syn på sin egen identitet som presenteras i romanen. Vad Kerby säger om 

Självet är tillämpbart här. Som nämnt menar han att vad man uppfattar som sitt jag idag behöver 

inte nödvändigtvis vara detsamma imorgon. Man tycker sig känna sitt sinne, sedan går en tid 

och man förändras och så måste man lära känna sig själv igen. Funderingar kring identitet och 

                                                           
48 Ibid, 472.  
49 Ibid, 110.  
50 Första uppslaget i Skrivliv.  



21 
 

dess förändring är något som båda dessa romaner har gemensamt. Kanske är det för att försöka 

få svar dessa två författare skriver om sina liv.  

 

2.3. Reflektioner kring skrivandet och konsten  
 

Doften av en man 

När Pleijel skriver sin roman om åren då hon var tjugo till fyrtio har det gått över tjugo år till. 

Hon måste därmed använda minnet för att kunna skriva sin historia. Hon skriver att ”minnen är 

de ledtrådar man har”51. Precis i början av boken beskriver hon ett minne och avslutar stycket 

med orden ”så tycktes det mig efteråt.”52 Att skriva om sitt liv i efterhand är alltså att 

rekonstruera minnen, och vi kan inte vara helt säkra på exakt vad vi kände eller precis vad som 

hände. Ett exempel på detta är när Pleijel beskriver sitt förhållande med den hon kallar L. Stora 

delar av förhållandet beskrivs som dåliga, men Pleijel skriver sedan: ”Överdriver jag inte, nog 

fanns det väl ljuspunkter? Visst fanns det.”  

Pleijel verkar identifiera sig starkt med sitt skrivande och romanen innehåller många 

reflektioner av vad det innebär att skriva, och vad det är att vara en skrivande människa.  

Den första yrkesförfattaren var Gud. Han valde sina ord med sådan precision att han skapade världen, enligt 

Genesis. I begynnelsen var ordet. Så står det, och så föreställer hon sig att det är att vara författare. Hur hon 

än senare försöker ge ord åt ögonblicket då jukeboxen tystnat och de flesta gästerna har gått hittar hon inte 

de riktiga.53 

Pleijel hävdar alla människor skriver; hon menar att det är vad som pågår i oss medan vi lever, 

och att det man upplever förvandlas när man sätter ord på papper.54 I citatet ovan uttrycker 

Författaren att hon inte hittar ”de riktiga” orden, vilket innebär att hon tänker att det finns ord 

som precist hade kunnat beskriva upplevelsen. Om skrivandet är vad som pågår i oss medan vi 

lever så finns ord som kan uttrycka exakt vad vi upplever. Att vara författare innebär då att leta 

efter dessa precis ord. Pleijel verkar också tänka att vi med orden skapar tillvaron. Om vi inte 

hittar de precisa orden för vad vi upplever så skapas en slags alternativ verklighet av de ord vi 

väljer att använda. Hon menar att Gud var den mest precisa och kunde inte bara skapa en tillvaro 

                                                           
51 Ibid, 9.  
52 Ibid, 8.  
53 Ibid, 85.  
54 Ibid, 76.  
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i världen, utan kunde med orden skapa själva världen. Genom att vi människor har orden kan 

vi skapa oss världar i världen.  

Orden har vi för att förbinda det som syns och det som är osynligt med vartannat. Jag tänkte inte 
så då. Men nu gör jag det. Språket, att skriva, är förbindelse. 55 

Det är Författaren, och inte Huvudpersonen, som uttrycker detta. Jag tänker att ”det som syns” 

är handlingar och konkreta saker, och ”det som är osynligt” är tankar, känslor och minnen. När 

hon tänker tillbaka på sin ungdoms relationer tänker hon ofta på orden som förbindelsen i 

relationerna. Hon beskriver till exempel att det tog slut med en av hennes män för att ”ett språk 

saknades mellan dem.”56 Förutom att använda språket som förbindelse till andra människor, så 

använder hon med denna roman språket för att förbinda sitt unga jag till sitt nuvarande jag. Att 

skriva ned sin livshistoria och delge tankar från den tiden är att erkänna att denna unga person 

var samma person som författaren. Genom att ge ut det i tryck är de för evigt förbundna, mer 

än vad de skulle varit om Huvudpersonen bara fanns kvar i Författarens huvud. Språket, att 

skriva, blir förbindelse. Precis som i Kerbys teori om Självets tillblivelse ser Pleijel sitt Själv 

som genererat från hennes livshistoria och som en produkt av språket. Utan språket inget 

skrivande, och utan skrivande inget livsnarrativ i denna bemärkelse. Utan språket, ingen 

förbindelse till hennes yngre jag eller till hennes relationer.  

I romanens inledande kapitel skriver Pleijel: ”Skriva är att minnas. Minnas är ibland också att 

älska.”57 Ett avsnitt i Pleijels roman kallar hon för ”om känslor och språk”. Att känslor och 

språk relaterar till varandra har vi mött även hos Kerby. Pleijel beskriver språk som levande 

materia och att det finns en hinna mellan henne och språket. Hon tänker sig hinnan som en vägg 

i sig själv som hon inte vet hur hon ska bryta igenom.58 När hon arbetar på en tidning väntar 

hon på att hinnan till språket ska brista, så att hon sedan kan skriva annat. Mot slutet av romanen 

tar ett långt destruktivt förhållande med en man slut och hon beskriver det då som att hinnan 

till språket brister. Hon skriver en diktsamling som kom att bli hyllad. ”Hon förstår den knappt 

själv, vet bara att den skrivs rakt ut ur det omedvetna.”59 Att förhållandet tog slut var 

katalysatorn till hennes skönlitterära skrivande. Hos Pleijel möter vi alltså en stark koppling 

mellan skrivandet, livet och känslorna.  

 

                                                           
55 Ibid, 99.  
56 Pleijel, Doften av en man, 11.  
57 Ibid, 25.  
58 Ibid, 188.  
59 Ibid, 273.  
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Skrivliv 

”Visst är det lite löjligt att konst så ofta handlar om sig själv”60, skriver den unga Sundström, 

men menar att det också är ofrånkomligt. Hon tänker att om man en gång har börjat skriva om 

sina upplevelser, leder det till att man upplever i skrift. ”Att skriva måste bli att skriva om att 

skriva.”61  

Första delen av Skrivliv handlar om att Dagboksskrivaren skriver och ger ut boken Student -64, 

som är en självbiografisk roman baserad på hennes år som student i Uppsala. Dagboken är alltså 

inte den enda typ av självbiografiskt skrivande hon ägnar sig åt. I ett brev till en vän skriver 

Sundström att om en enda människa blir glad åt det man skriver, och därmed åt att man finns, 

så är utgivningen motiverad. Hon skriver också att hon gav ut sin bok ”för att se vad som 

händer”. 62 Och visst kom det att hända saker. Som Sundström själv skriver handlar hennes bok 

om hur skrivandet påverkar livet och hur livet påverkar skrivandet. Ett exempel på detta är när 

Sundström skriver att flera tidningar vill göra intervjuer med henne efter att hon skrivit en bok 

om sin journalistutbildning och hennes reaktion på detta är: ”Hjälp, nu måste jag skaffa mig 

åsikter om journalistutbildning (och kunskaper)! Usch, vad mina böcker drar in mig i.”63 

Vid utgivningen av sin första roman beskriver Dagboksskrivaren att hon inser att hon inte längre 

kommer att ha med romanen att göra. Romanen kommer att stå på egna ben och leva sitt eget 

liv och hon kommer inte längre att ha kontroll över den.64 Eftersom den handlar om hennes liv 

innebär utgivningen också att lämna ut en bild av sig själv på egna ben, en bild som hon därmed 

har befäst och inte längre har kontroll över. I citatet ovan ser vi att böckerna till och med drar 

in henne i saker hon kanske helst inte hade valt själv.  

Liksom hos Sundström hör Pleijels skriv och liv ihop. För Sundström är att uppleva i skrift 

alltså något som händer när man väl har börjat skriva om sina upplevelser. För Pleijel är 

skrivandet ”vad som händer i oss medan vi lever.”  

 

2.4. Att leva ett narrativ 
 

                                                           
60 Sundström, Skrivliv, 189.  
61 Ibid, 189.  
62 Sundström, Skrivliv, 138.  
63 Ibid, 162.  
64 Ibid, 41.  
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I följande del diskuteras hur livsnarrativ kan komma till uttryck och huruvida personen som 

lever sitt narrativ är medveten om hur det formas med det levs.  

Doften av en man 

I slutet, när man ser tillbaka, skriver Schopenhauer, ter sig det som ett mönster, ett slags facit. Som om 
inget hade kunnat gå till på annat sätt än det gjorde. Under första livshalvan, däremot, tycks allt bestå av 
slump och tillfällighet. Det var där jag befann mig: i början av livet.65 

 

I början av livet tycks allt bestå av slump och tillfällighet. Där befinner sig Huvudpersonen. 

Författaren befinner sig dock i slutet, och kan se tillbaka på sitt liv och upptäcka mönster 

och facit.  

Som nämnt är den röda tråden i Pleijels roman hennes relationer till olika män. I en scen 

beskriver hon ett möte med en man och konstaterar; ”Skit var det värt. Episoder som den här är 

inget att skriva om. Jag mår fortfarande illa när jag tänker på den.” 66 Ändå skriver hon om det. 

På grund av bokens tema blir händelsen relevant att ha med, men också på grund av att det 

faktiskt var något som hände henne. Att utesluta händelsen vore att göra om hennes livsnarrativ. 

Händelsen blir en sida i historien om hennes liv, för att använda Fischers språk. Kanske också 

för att händelsen passade in i romanens dramaturgi. Om hon skulle utelämnat scenen hade 

läsarna inte vetat vilken obehaglig man det faktiskt var hon tidigare haft en relation med.  

”Vem fattar besluten som hon utför? Hon vet inte.”67 

Huvudpersonen vet inte vem som fattar besluten som hon utför. Författaren kanske inte heller 

vet. Men genom att skapa ett narrativ av det liv som levts, kan hon upptäcka mönster och dra i 

narrativa trådar. Hon inser också saker om sina tidigare relationer genom att skriva om dem. 

Hon skriver till exempel följande om sin relation med L: ”När jag skriver det här inser jag hur 

lika varandra vi faktiskt var: intuitiva och sårbara.”68  

När hon ska föda barn beskriver hon vid ett skede att hon är vid ”the point of no return, vilket 

är vändpunkten i dramatiken i perepetin.”69 Citatet visar tydligt att hon tänker på sitt eget 

liv, eller åtminstone delar av sitt liv, som narrativ likt de som framställs i litteratur och 

dramatik.  

                                                           
65 Pleijel, Agneta, Doften av en man, 229.  
66 Ibid, 123.  
67 Ibid, 26.  
68 Ibid, 277.  
69 Ibid, 283.  
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Skrivliv 

Sundströms bok är konstruerad för att följa en tydlig narrativ tråd: Hur skrivandet och livet 

påverkar varandra. Fischer menar att så länge vi lever kan vi fortsätta påverka vårt förflutna. 

Detta genom att ta nya beslut som ger förflutna händelser en ny betydelse eller mening. Låt oss 

se på några exempel på hur detta kan se ut.  

Sundströms dagbok är skriven under en period då hon också skrev romaner. Dessa romaner var 

helt eller delvis baserade på hennes liv. I dagboken uttrycks hur hon använder både sitt eget liv 

och sina relationer som inspiration och material till sitt skrivande. I hennes första bok, Student 

-64, förekommer karaktären O. I samband med författandet av boken skriver hon detta i sin 

dagbok:  

Om dom ger ut min bok, då har jag offrat O på konstens altare. /…/ Det är förmodligen det bästa man kan 
ha honom till.70  

Hon inser att han inte är värd att ha en relation med, men han kan fylla en meningsskapande 

funktion i hennes liv genom att bli en karaktär i hennes debutroman. Samma sak gör hon vid 

författandet av romanen Maken, som är baserad på hennes relation till den hon i dagboken kallar 

för R. 

Det ska bli så skönt overkligt alltsammans, jag kan modellera om verkligheten, och innan jag är färdig med detta 

jag kommer att tro att R är något som jag har hittat på. Jag ska resa ett monument över vårt förhållande, just precis. 

Och därmed ge det en ny, postum meningsfullhet. 71  

Genom att Sundström skriver en bok om ett förhållande som verkade meningslöst, får 

förhållandet en mening.  Ett annat exempel på hur detta yttrar sig hos Sundström är när hon 

funderar på att doktorera i ett ”litteraturhistoriskt ämne där hon får nytta av latinkunskaperna”, 

för att de då skulle se ut som att hennes studier haft mål och mening hela tiden när studierna 

egentligen bedrevs utan att tanke på var de skulle ta henne. ”Varför inte disputera förresten, det 

har dummare människor än jag klarat. Inte för att det vore meningsfullt direkt. Men ett 

intressantare liv.”72 Dagboksskrivaren verkar se på mening som något som leder till något annat 

av värde. Ett meningslöst förhållande fick mening genom att bli till en roman, och till synes 

meningslösa studier skulle kunna få mening genom att leda till en doktorstitel. Hon tycker inte 
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att doktorstiteln skulle vara meningsfull i sig, men att ha den som ett mål gör studierna 

meningsfulla, även i retrospektiv. 

Efter att hon skrivit en bok baserad på karaktären Lydia från Den allvarsamma leken hamnar 

hon själv i vad hon kallar en ”älskarinnesituation”.73 Hon reflekterar kring huruvida det var 

nyfikenheten på hur Lydia hade känt det som gjorde att hon själv sökte sig till en gift man.  

Jag berättade att jag har en affär som gör att jag till skillnad från förut skulle veta vad jag talade om ifall 

jag skrev en bok om att ha en affär med en gift man i kulturarbetslivet, men nu har jag ju redan skrivit den 

så det får vara som det är.74 

Eventuellt har hennes fiktionsskapande påverkat hennes liv, genom att inspirera till att 

uppleva vad hennes romankaraktärer upplever. En liknande företeelse är när den hon kallar 

R, som är förlagan till Gustav i romanen Maken, får barn och Sundström skriver ”Det är 

förargligt att verkligheten härmar fiktionen nu igen.”75 Sundström själv är förlagan till 

Martina i romanen, och vid ett tillfälle skriver Sundström att ”En slagfärdighet som Martinas 

har jag aldrig ägt, replikerna i boken är heltigenom skrivbordsprodukter, erkänner jag.”76 

Genom fiktionen kan hon alltså förändra och förbättra sådant hon upplever och sina egna 

drag och färdigheter.  

Huruvida ”älskarinnesituationen” uppkom för att hon skulle vara förbered inför framtida 

romaner eller om hon var omedvetet påverkad av den redan skrivna romanen visste hon 

knappt själv. 

Det enda jag kom fram till var insikten om det principiellt omöjliga att någonsin veta varför man själv 
handlar som man gör. En ganska skrämmande insikt.77 

Här ser vi att Sundström upplever samma känsla angående beslut som Pleijel. Fischer skriver 

att vi formar våra livsnarrativ genom att ”agera fritt”. Men om man liksom både Sundström och 

Pleijel känner att det inte går att veta varför man agerar som man gör, agerar man då fritt? Som 

Fischer skriver så handlar narrativ om att koppla händelse A till händelse B, att se röda trådar 

och samband. Att skriva om sitt liv kanske är ett försök att göra just detta. Att försöka förstå 

varför man själv handlar som man gör, genom att koppla händelse A till händelse B och därmed 

                                                           
73 Sundström skrev För Lydia 1973. I romanen har hon placerat Hjalmar Söderbergs karaktär Lydia från Den 
allvarsamma leken i 1970-talets Stockholm och perspektivet är Lydias istället för Arvids.  
74 Sundström, Skrivliv, 252. 
75 Ibid, 430.  
76 Ibid, 462.  
77 Ibid, 34.  
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skapa ett översiktligt narrativ av sitt sedan innan så oförståeliga liv. Precis som när Pleijel citerar 

Schopenhauer, och menar livet i retrospektiv kan se ut att innehålla mönster och facit.  

 

2.5. Slutet 
 

Doften av en man 

Pleijels roman avslutas med en epilog som beskriver hennes förlossning. När hon är på väg att 

föda inser att hon aldrig sett en förlossning skildrat i litteraturen, vilket troligtvis är en av 

anledningarna till att epilogen skildrar hur det gick till när hon födde sitt barn. Genom att 

använda sin egen erfarenhet av att föda barn fyller hon vad hon anser vara ett hål i den samlade 

litteraturen. Att få barn är också en stor livsförändring, vilket gör det naturligt att tänka att det 

är ett nytt kapitel i livet som påbörjas, och ett annat som avslutas.  

Döden är dock närvarande i slutet av Pleijels roman. I sista kapitlet innan epilogen berättar hon 

om konversationer som utspelades mellan henne och L när han skulle dö, och att hon nu ofta 

går till hans grav. En människas livsnarrativ tar slut när romanen tar slut, men för Pleijel tar 

romanen slut när ett nytt skede i livet inträder.  

De allra sista orden är ”Skriva är att leva för att komma hem.”78 Jag tolkar det som ännu ett 

uttryck för att det självbiografiska skrivandet är ett sökande efter svar. Genom att skriva om sitt 

liv och därmed få svar på frågor hon bär om sig själv, kan hon landa i sig själv och känna sig 

rotad och hemma.  

Skrivliv 

Sundström skriver att anledningen till att hennes dagbok slutar med att hon blir förälder, har att 

göra med att föräldraskapet ”gjorde slut på den tid som kunde ägnas åt självanalys i den här 

formen.”79  När dagboken tar slut får vi en epilog bestående av en kort summering av vad som 

hände sen i hennes liv. När hon ser tillbaka på sitt liv delar hon dels in det i epoker baserat på 

yrkesliv, och dels i epoker baserade på civilstånd.  

I Fischers teori är döden slutet på det mänskliga narrativet. Båda dessa romaner slutar med att 

huvudpersonerna får barn, de slutar alltså med livet. Romanerna utspelar sig från att de precis 

nått vuxen ålder fram till barnafödandet. Att romanerna slutar med att Huvudpersonerna får 
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barn kanske hör ihop med att böckerna handlar mycket om Huvudpersonernas tankar kring 

Identitet. De skriver om sig själva i en ålder av vuxenblivande. De har precis gått från att vara 

tonåringar till att vara vuxna och att själva stå till svars för sina handlingar och sina identiteter. 

De har bara sig själva att fundera kring fram tills att de får barn och har då en annan person att 

sätta i första hand. Från och med detta blir det naturligt att funderingar kring den egna 

identiteten inte är det mest centrala i ens liv. Det kan också vara så att man från och med 

barnafödandet inte bara har sin egen identitet att identifiera sig med, utan även sina barns 

identiteter.  

 

3. Diskussion 
 

Jag har nu analyserat två självbiografiska romaner där jag fokuserat på självförståelse och 

meningsskapande, med det större syftet att få en förståelse för vad det självbiografiska 

skrivandet kan göra för människan. I följande del diskuteras det analyserade materialet.  

Självförståelse  

Romanerna Skrivliv och Doften av en man rymmer båda mycket tankar kring identitet och dess 

förändring, och i dessa självbiografiska böcker har vi fått möta två olika sätt att se på detta. En 

betydande skillnad i synen på böckernas huvudperson är att Skrivliv är skriven i förstaperson, 

medan Doften av en man är skriven i tredjeperson. Detta eftersom Skrivliv är skriven i ”realtid”, 

medan Doften av en man är skriven i efterhand. De båda författarna känner en distans till sina 

yngre jag på grund av tiden och historien som passerat. De ser sina yngre jag som andra personer 

än dem de är nu. Så länge Sundström skriver som sig själv i realtid skriver hon i förstaperson, 

men när en tid har passerat och hon befinner sig i rollen som redaktör till boken istället för 

författaren, så börjar hon se Dagboksskrivaren som en annan person. När Redaktören 

sammanställer sin dagbok får hon en helhetsbild av den hon var, en självförståelse för sitt unga 

jag och hur hon blev den hon är idag. Men i dagböckerna får vi också möta en Sundström som 

genom skrivandet av diverse mer eller mindre självbiografiska romaner upptäcker drag hos sig 

själv hon tidigare inte sett.  

Med hjälp av Kerbys teori om Självet har jag haft ett verktyg att analysera dessa författares syn 

på sina Själv. Han menar att Självet inte är en i sig själv existerande entitet, utan att det ständigt 

konstrueras genom vårt formande av narrativ, dvs vår livshistoria. Det är därmed rimligt att vi 

ändrar tanken om vårt Själv genom tidens gång, eftersom Självet hela tiden fylls på med 
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historia. Båda författarna gör detta i viss mån. Den tydligaste skillnaden mellan dessa är att 

Sundström ser på sitt tidigare liv som bestående av ett antal identiteter, vilka hon inte längre 

har tillgång till. Ibland vill hon kunna integrera alla sina förflutna jag i sitt nuvarande jag, ibland 

vill hon inte veta av dem. Detta medan Pleijel ser på sitt yngre jag som en person som håller på 

att växa in i sitt subjekt, och är mer eller mindre påverkad av samhällsstrukturer i olika tider av 

sitt liv. De har också olika sätt att känslomässigt se på sina unga jag. Redaktören Sundström ser 

på sitt unga jag med ”ett milt överseende”, medan Författaren Pleijel ibland önskar att hon 

kunde gå in och korrigera sitt unga jags beteenden. Förmodligen hör det samman med synen på 

deras identiteter. Om Sundström tänker att hon i sitt liv bestått av flera olika identiteter och nu 

en ny identitet, så kanske hon kan känna en distans till sitt unga jag. Men om man tänker som 

Pleijel, att man består av ett och samma subjekt hela livet, så kanske man känner mer 

samhörighet med sitt unga jag och har svårare att känna att det är en helt annan identitet. Att 

romanerna slutar med att huvudpersonerna får barn har jag tolkat som ett uttryck för att epoken 

som omskrivs i böckerna var den i deras liv som var mest fylld med tankar om den egna 

identiteten och vuxenblivande. Att få barn förändrade detta.  

Det är inte konstigt att tänka sig att det är de som har mycket funderar kring identitet och sig 

själv som blir de som skriver romaner om sitt liv och därmed om sin egen identitets förändring. 

Eftersom vi formar vår identitet av vår livshistoria så förstår vi vår identitet bättre om vi skriver 

ner vår livshistoria och därmed har en tydligare och påtagligare bild av den. Författarnas 

självförståelse blir alltså utmanad av att de möter en annan version av sig själva. Studien visar 

alltså att självförståelse ökar när vi skriver självbiografiskt. 

Meningsskapande  

Att få ökad självförståelse kan förstås vara något meningsfullt i sig själv, men i den här 

undersökningen har jag fokuserat på livsnarrativ som meningsskapande process.  

Att agera fritt i livet är en typ av vad Fischer kallas för estetisk verksamhet och bygger upp vårt 

livsnarrativ. Att sedan skriva en bok om en fria ageranden i livet blir ytterligare en nivå av 

denna konstnärliga verksamhet. Det blir ett meta-projekt, där man genom fritt agerande 

bestämmer sig för att skriva en bok om sina fria ageranden. Att bestämma sig för att skriva 

boken blir en del i formandet av ens livsnarrativ. I boken har man sedan möjlighet att ändra, 

skapa egna sammanhang och lägga till saker, för att skapa sin egen bild av vad ens livsnarrativ 

har gått ut på. Min analys har visat att det här inte är författare som vill försköna sina liv för 
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omvärlden. Deras motiv är snarare att försöka förstå sig själva. Med den ambitionen borde man 

vilja hålla sig så nära ”sanningen” som möjligt.  

Fischer menar att det fria agerandet ligger till grund för det narrativa värde vi ålägger våra liv. 

Båda dessa författare uttrycker en känsla av att inte veta vem som tar besluten i deras liv, att 

allt sker av en slump. I efterhand när de skriver ner sina liv, ser de dock mönster och kopplingar. 

Genom att i efterhand se händelsers relation till varandra ökar händelsernas värde. Så skriver 

Fischer, och så verkar det vara i båda dessa författares liv. I analysen har vi sett att framförallt 

Sundström efterkonstruerar mening till händelser. Genom att till exempel använda ett 

misslyckat förhållande som material till en roman får förhållandet en mening i efterhand. 

Hennes liv ger alltså inspiration till hennes romaner. Men som analysen visat händer det också 

att hennes fiktionsskapande påverkar hennes liv, till exempel när hon försätter sig i en 

”älskareinnesituation” för att förstå hur hennes romankaraktär hade det. Hennes 

fiktionsskapande påverkar alltså hennes eget livsnarrativ och hennes livsnarrativ påverkar 

hennes fiktionsskapande, och genom att sammanställa dagboken till en självbiografi efter temat 

”skriv och liv” ser hon tydligare hur skrivandet och livet påverkar varandra.  

Pleijels meningsskapande verkar främst ske genom att hon med sitt självbiografiska skrivande 

ser mönster i sitt liv, och får svar på varför hon var som var och varför hon gjorde som hon 

gjorde. Det självbiografiska skrivandet verkar framförallt hos Pleijel vara ett sökande efter svar. 

Svar kring identitet och varför man gjorde som man gjorde och varför livet blev som det blev. 

När Pleijel skriver om sina relationer inser hon saker hon tidigare inte förstått.  

Fischer skriver att döden är dålig för att den berövar oss vår möjlighet att fortsätta påverka vårt 

narrativ. De två romanerna i fråga slutar inte med döden. Men genom att skriva ned sina 

upplevelser, ge förklaringar och beskriva samband, har man en gång för alla satt i tryck hur 

saker och ting förhöll sig. Det är på ett sätt liksom döden en definitiv handling. Genom att livet 

fortsätter levas kan man komma att se på sitt liv på andra sätt, nya erfarenheter gör att gamla 

händelser ses i en nytt ljus. Men den tryckta boken går inte att förändra, och den bild läsarna 

får av författaren är den som ges i självbiografin oavsett hur författaren ser på livet nu.  

De båda använder sitt självbiografiska skrivande för att se röda trådar och mönster i livet, vilket 

fungerar både meningsskapande och ökar självförståelsen. Meningsskapande, eftersom de 

genom detta ser hur händelser förhåller sig till varandra och vad som ledde till vad. 

Självförståelse, eftersom det ger en förklaring till varför de befinner sig där de gör.  
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Övriga slutsatser  

Något jag tänkt på mycket under arbetet med analysen av dessa självbiografier är relationen 

mellan det enskilda och det universella. Redaktören Sundström skriver på baksidan av sin 

roman att det finns ”en del allmängiltigt i det som handlar om den vanskliga övergången från 

ungdom till vuxenliv.” Att skildra sitt eget liv är också att skildra en människas liv. Samtidigt 

som det är ett liv av alla är det en människoskildring. Detta var en tanke hon uttryckte redan 

vid utgivningen av Student -64: 

”Här går man omkring och tror att man är ett original, och så visar det sig att varenda människa känner 

igen sej och att man är typisk för en hel generation?”80 

Jag tänker att det är därför vi vill läsa om andras liv. Men känslan av att vara ett original kanske 

är en anledning till varför man vill skriva om sitt liv. Vem det än är som skriver så kommer det 

finnas något som gör att vi känner igen oss, och därmed kanske vi känner oss mer enade som 

mänsklighet. I Doften av en man refererar Pleijel till Edith Södergran som skriver ”Jag är en 

del av oändligheten. Jag är en del av alltets stora kraft.”81 Huvudpersonen menar att om man 

ser på religion på Södergrans sätt, så är även hon själv religiös. Konsten skapar en känsla av ett 

sammanhang och att vi människor hör ihop. Genom att ta del av ett konstverk som något skapat 

inser vi att vi delar känslor och tankar. Att något som finns i mig också finns i dig. Och som 

bland annat Pettersson hävdar så har livsåskådningar en särskild hemortsrätt i litteraturen på 

grund av att våra tankar är oupplösligt förenade med språket. Därmed borde romaner om oss 

själva vara den sorts konst där vi känner oss mest förenade med varandra. Varje individ är 

formad av sin samtid och utöver att vara människoskildringar är självbiografier därmed också 

samtidsskildringar. Pleijel skriver att hon känner sig instängd i sitt jag men längtar efter en 

förbindelse mot ett större subjekt. Sökandet efter sig själv är alltså hos henne samtidigt sökandet 

efter något större. Hon beskriver språk som förbindelse, och genom att skriva förbinder hon sitt 

subjekt till något större, eftersom hennes livsnarrativ nu är en del av den samlade litteraturen.  

Om det liksom Fischer skriver är det fria agerandet och skapandet av ett livsnarrativ som är den 

konstnärliga verksamheten, så borde självbiografiskt skrivande vara en värdefull dubbelt upp. 

Det är att göra konst av livet som enligt Fischer redan är ett konstverk. Precis som Sundström 

skapar konst baserat på konst genom att skriva För Lydia baserat på Den allvarsamma leken 

och därmed ser nya saker i originalverket kan man alltså göra självbiografi av livet för att 

                                                           
80 Skrivliv, Sundström, 57.  
81 Doften av en man, Pleijel, 195.  
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därmed se nya saker i livet.  Genom att skriva romaner om sina liv lyckas de skapa ett komplett 

narrativ innehållandes början, mitt och slut, trots att deras liv fortfarande pågår. Livet borde 

kanske därmed gå att tänka på som ett flertal narrativ. Man kanske kan tänka att livet är en 

novellsamling som i sin helhet bildar en lång roman.  

 

4. Slutsats  
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad det självbiografiska skrivandet kan göra 

för människan. Som teoretiska verktyg har jag använt mig av Kerbys och Fischers teorier om 

narrativets betydelse för människans självförståelse och meningsskapande vilket har visat sig 

fruktbart för min undersökning, då jag med hjälp av dessa har kunnat upptäcka saker i 

romanerna som jag kanske annars inte skulle ha upptäckt. Analysfråga 2 och 4 om författarnas 

självförståelse och deras syn på sina egna narrativ har varit de mest givande frågorna för min 

undersökning. De andra frågorna har också berikat min analys, men främst genom att berika 

förståelsen för dessa två frågor som var tydligt relaterade till min frågeställning. Studien har 

ämnat söka svar på följande frågeställning: Hur skapas självförståelse och mening i de två 

självbiografiska romanerna Doften av en man och Skrivliv?  

Så vad har då denna undersökning kommit fram till? Författarna Pleijel och Sundström har båda 

valt att skriva om en yngre version av sig själva, en version som befann sig i en ålder av 

vuxenblivande och identitetssökande. Deras självförståelse har därmed blivit utmanad genom 

att de tvingats möta en annan version av sig själva. Pleijel uttrycker en mer essentiell hållning 

till Självet än vad Sundström gör. Pleijel söker efter sitt subjekt och tycker sig ibland ha det och 

ibland inte ha det. Hon skriver både om att växa in i ett subjekt, och att söka ett subjekt som är 

en del av något större. Jag har tolkat det som att hon genom sitt självbiografiska skrivande gör 

sitt subjekt till en del av något större eftersom hennes livsnarrativ därmed blir en del av 

litteraturen samt att hon genom det skrivna livet kan upptäcka nya bottnar i det levda livet. 

Sundström uttrycker en mer konstruktivistisk syn på Självet. Hon skriver om sitt tidigare jag 

som bestående av en mängd olika identiteter. Ibland vill hon kunna innefatta dem alla i sig, 

ibland vill hon inte veta av dem och bara kunna vara sitt nuvarande jag. De båda identifierar sig 

med sin livshistoria och med skrivandet. Vi ser alltså att de har olika sätt att se på sina yngre 

jag, men att deras förståelse för sig själva ökar av att få möte sina yngre jag.  
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Genom att skriva om sina liv ser båda författarna narrativa trådar och mönster i sina liv som de 

tidigare inte sett. Hos Sundström sker det genom att hon i rollen av redaktör till sin dagbok ser 

ett tema växa fram: växelspelet mellan skrivandet och livet. Som ung när hon författar sin 

dagbok beskriver hon ofta hur hon ser att händelser i hennes liv som hon först tagit för 

meningslösa blir meningsfulla i efterhand genom att de leder till något bra eller genom att hon 

använder händelsen som material till sina böcker. Även Pleijel ser teman när hon ser tillbaka 

på sitt liv, hon använder sina relationer med olika män som röd tråd i författandet av hennes 

biografi. De ger båda uttryck för att skrivandet är ett sökande efter svar, att försöka förstå varför 

händelser hände och varför saker blev som de blev. Det självbiografiska skrivandet har alltså 

främst varit meningsskapande genom att det har möjliggjort att koppla händelsers relation till 

varandra och att se röda trådar löpa genom livet. Händelser som verkade meningslösa har fått 

mening, och var de befinner sig idag får en förklaring genom att de ser på det som varit.  

Vad gäller materialet har valet av självbiografier varit givande för uppsatsens syfte då jag 

genom dessa har jag stött på två beskrivningar av två olika liv där de yttre omständigheterna på 

många sätt är lika, men där författarna har olika sätt att se på sina yngre jag och på händelser i 

livet. Sundströms roman har varit mest givande för frågan om meningsskapande och Pleijels 

roman har varit givande för frågan om självförståelse. Romanernas olikheter har varit berikande 

för analysen då jämförandet mellan de båda gjort att jag upptäckt saker jag troligtvis annars inte 

skulle gjort. Hos Sundström har vi sett att om man skriver om sina erfarenheter efterhand i form 

av dagboksskrivande, kan det leda till att man i efterhand kan läsa dem och se mönster och 

narrativa trådar man tidigare kanske inte sett. Hos Pleijel har vi sett att man kan använda minnet 

och skriva ned det man minns från sina yngre år och genom att skriva fram sin historia inse 

saker om sig själv och sitt liv. Min analys av romanerna har landat i att författarna verkar ha 

upplevt både ökad självförståelse och ökat meningsskapande av sitt självbiografiska skrivande. 

Jag har använt mig av teorier som menar att människor ofta ser på våra liv i form av narrativ 

och formar vår identitet genom vår livshistoria. Om man ser livet som ett narrativ, och vi skapar 

vår identitet genom att ha en livshistoria, och får mening genom att addera narrativt värde till 

livet, så verkar det rimligt att tänka sig att självbiografiskt skrivande ökar både självförståelsen 

och meningsskapandet. Det verkar åtminstone stämma för Sundström och Pleijel. 

Som ett sidospår har jag också hävdat att läsandet av självbiografier kan öka vår känsla av 

samhörighet till varandra som mänsklighet, genom att känna igen oss i varandras känslor och 

tankar.  
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Undersökningen har också väckt många frågor. Jag funderar till exempel på om skrivande och 

icke-skrivande människor ser på livet på samma sätt? Och; är skrivandet ett behov som finns 

hos vissa personer och som leder till att just dessa upplever ökat meningsskapande och ökat 

självförståelse när de får skriva ned sina livshistorier? Tänker vissa människor mer i former av 

narrativ än andra? Jag tänker att det vore intressant att göra en större studie där man konkret 

undersöker vad som händer med människors syn på sina liv när de skriver självbiografiska 

romaner. Ett annat fortsatt forskningsområde skulle kunna vara att undersöka vad det 

självbiografiska läsandet kan göra för människan. 
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