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1. Inledning 

En januariförmiddag satt jag på ett seminarium i en av Uppsala universitets många seminarierum 

och lyssnade på författaren Cecilia Davidsson. Hon var inbjuden för att tala med oss lärarstudenter 

om bland annat sitt eget författarskap. Cecilia Davidsson är en hängiven novellist och var 

framträdande i den novellboom som kom på 1990-talet. Därför var det inte konstigt att frågan om 

novellens popularitet idag väcktes. Trots novellboomen menar Davidsson att novellen fortfarande 

har en relativt svag ställning jämfört med romanen. Det hon framhöll under seminariet var dock att 

hon möjligtvis kunde se att novellens status i dagsläget höll på att stärkas.  

     Frågan om huruvida intresset för novellen är på väg att växa har under senaste tiden diskuterats 

på olika håll i media. Ofta framhålls tesen att novellen som kortgenre bör passa dagens hektiska 

samhälle väl. Huruvida det finns någon grund för denna tes går dock inte att klarlägga. Den 23 

februari 2011 kunde man i SVT:s morgonprogram Godmorgon Sverige se Natur och Kulturs VD 

Eva Swartz uttala sig om att novellen börjar komma tillbaka. Som insatt i förlagsbranschen har hon 

kunnat se att antalet utgivna novellsamlingar under senare tid har ökat. Swartz tror att en av 

anledningarna till det ökande intresset kan vara just novellens korta format, vilket bör kunna passa 

samtidsmänniskan. I Upsala Nya Tidning kunde man under samma period, närmare bestämt den 23 

januari, läsa en krönika med rubriken ”Äntligen - novellen kommer stort”.
1
 Krönikören talar, liksom 

Swartz, om att novellen nu är på frammarsch. Vidare eftersöker krönikören noveller som tar exakt 

40 minuters läsning i anspråk då det skulle passa för tågresor till och från Uppsala. Ett tecken på 

den nya novelltrenden menar krönikören är det nya förlaget som bildats, Novellix, som enbart ger ut 

novellsamlingar. Även på DN:s litteratursidor kan man se den nya novelltrenden genom att flera 

novellsamlingar under vintern och våren har legat högt på förlagslistor över populära böcker.  

     Då novellgenren återigen börjar ta plats väcks frågan om vad det är för nya noveller som fyller 

bokhyllorna. Om detta kommer den här uppsatsen att handla.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom nedslag i fyra nyutgivna novellsamlingar undersöka om det går 

att säga något om den svenska samtidsnovellen ur ett tematiskt perspektiv. Det är en kvalitativ 

undersökning och jag kommer därför inte att kunna komma med några slutsatser som går att 

applicera på samtidsnovellen ur ett övergripande perspektiv. Slutsatserna kommer att röra de fyra 

novellsamlingarna och deras inbördes relation samt hur de förhåller sig till tidigare litterära 

                                                 
1 Http://www.unt.se/kultur/antligen---novellen-kommer-stort-121801.aspx, 2011-04-05. 

http://www.unt.se/kultur/antligen---novellen-kommer-stort-121801.aspx
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perioder. Jämförelsen kommer framförallt att göras med 90-talets novellboom. Jag vill se om 2000-

talets novellsamlingar följer samma tradition som 90-talets novellsamlingar eller om de brutit ny 

mark.  

     Med tematiskt perspektiv menar jag att jag vill se om det går att säga något generellt om temaval 

i den svenska samtidsnovellen. Detta kommer återigen enbart att göras i de fyra här analyserade 

novellsamlingarna. Jag hoppas kunna säga något om vad det är i novellen som intresserar oss eller 

säger oss någonting om dagens samhälle.  

 

1.2 Teori och metod 

Metoden som används är en tematisk analys av fyra novellsamlingar. Närläsning kommer att ske av 

en novell ur vardera samling. Analysen kommer att gå från delen till det hela. Delperspektivet 

utgörs av en djupanalys av en novell per novellsamling. Valet av novell är subjektivt och baseras på 

vad jag anser är representativt för respektive samling. Djupanalyserna kommer att framförallt 

studera olika motiv i novellerna. Vilka motiv är det som förekommer? Helhetsperspektivet utgörs av 

en sammanställande analys där motiven som framkommit i djupanalysen används för att se om det 

går att finna ett övergripande tema för hela novellsamlingen. Avslutningsvis kommer de fyra 

novellsamlingarna att jämföras med varandra för se om det finns någon form av gemensamt tema 

dem emellan. Finns det ett sådant bör det indikera att det kan föreligga något karaktäristiskt för 

2000-talets novell.  

     I uppsatsen skiljer jag på begreppen tema och motiv. Historiskt sett har begreppen används på 

olika sätt. Begreppet tema började användas inom litteraturvetenskapen först på 1900-talet trots att 

ordet kan härledas så långt tillbaka som till antiken där den användes inom den klassiska retoriken. 

Parallellt med tema används begreppet motiv. Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson skriver i 

Epikanalys att forskare ser begreppen på olika sätt. En del ser dem som synonyma medan andra ser 

motivet underordnat temat.
2
 Bertil Romberg skiljer på begreppen och menar att tema är ett mer 

generaliserat begrepp som sammanfattar grundtanken bakom verket.
3
 Motivet menar han är mer 

situationsbundet och kan ses som en ”typsituation” där individer, tid och rum frigörs från 

händelseförloppet och lämnar situationen allmängiltig och applicerbar på andra verk.
4
 Jag ansluter 

mig till Romberg sätt att skilja på tema och motiv.  

     Som Romberg skriver är det lättare att bestämma motiv i en text än tema.
5
 Därför inleder jag min 

studie med att kartlägga motiven i en enskild novell per novellsamling genom närläsning för att 

                                                 
2 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion (Lund, 1999), s.30. 

3 Bertil Romberg, Att läsa epik, (Malmö, 1970), s.52. 

4 Bertil Romberg, s.48. 

5 Bertil Romberg, s.52. 
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därefter använda motiven för att hitta framträdande teman i novellsamlingen som helhet.  

     Det finns olika typer av tematisk forskning. Holmberg och Ohlsson nämner fyra av dem. Den 

äldsta menar de är den komparativa tematiken inom vilken man studerar universella teman. Corpus-

tematiken behandlar en författares eller en period centrala tematik medan kulturell tematik innebär 

studier av ett lands, en etnisk grupps eller en genusbestämd grupps tematik. Den explikativa 

tematiken innebär att man genom närläsning söker centrala teman i enskilda verk.
6
 Jag kommer att 

närläsa en novell per novellsamling för att finna centrala motiv och därefter finna framträdande 

teman i novellsamlingarna som helhet. Den processen kan sägas tillhöra den explikativa tematiken. 

Efter att jag analyserat novellsamlingarna var för sig kommer resultaten att jämföras med varandra 

för att se om det går att finna gemensamma teman dem emellan. Denna jämförande del passar in i 

corpus-tematiken då jag där kommer att använda novellsamlingarna för att exemplifiera den 

centrala tematiken i 2000-talets novellkonst. Uppsatsen kommer därför att bli en tematisk analys 

som i olika skeden ansluter sig till både den explikativa tematiken och corpus-tematiken.   

 

1.3 Litteratur 

Primärmaterialet utgörs av fyra novellsamlingar av samtida, etablerade svenska författare. Varför 

jag valt att enbart studera noveller i novellsamlingar som lyckats bli publicerade av svenska 

väletablerade förlag är för att det är dessa som får störst utrymme i medierna och därför kan nå den 

stora massan av läsare. Detta bör medföra att de här författarna är de som lämnar störst avtryck på 

omgivningen. I dagens IT-samhället finns det stora möjligheter för författare, både etablerade och 

amatörer, att utan förlagens hjälp publicera texter i olika forum. Även om den här möjligheten gör 

att texter som annars inte skulle ha blivit publicerade numera har en möjlighet att komma fram, 

anser jag att det i det här sammanhanget är svårt att välja ut en representativ grupp av texter som 

håller en viss litterär nivå. Publiceringsforum på nätet har inte alltid en kvalitetsgranskning. 

Visserligen vore det intressant att undersöka vilka typer av texter detta är. Mitt syfte är dock att 

undersöka litteratur som har möjlighet att bilda ett representativt urval för tidsperioden i ett 

litteraturhistoriskt perspektiv.  

     Valet av författare har framförallt baserats på ålder och författardebut. Författarna är alla födda 

på 60- eller 70-talet och debuterade med novellsamlingar under antingen 90- eller 00-talet. Jag har 

valt att ha en jämn könsfördelning. Detta möjliggör en diskussion om huruvida det finns tematiska 

skillnader mellan manliga och kvinnliga författare. Tyvärr är utrymmet för begränsat för att detta 

ska vara möjligt. Analysen får därför lämnas till efterföljande forskning. Utöver författarnas ålder 

                                                 
6 Holmberg & Ohlsson, s.34. 



   4 

och författardebut var det även ett krav att novellsamlingarna ska ha utgivits på 2000-talet. Då dessa 

urvalskriterier var uppfyllda skedde valet slumpmässigt och landade slutligen på följande fyra 

novellsamlingar: Det var länge sedan det var så här spännande (2008) av Cecilia Davidsson, Den 

perfekte vännen (2009) av Jonas Karlsson, Landhöjning två centimeter per natt (2000) av Jerker 

Virdborg och Många människor dör som du (2009) av Lina Wolff.   

     Utöver primärlitteraturen har jag haft stor hjälp i min genrediskussion av ett par artiklar av  Hans 

H. Skei och Barbro Ståhle Sjönell, i Genrer och genreproblem (2003).
7 

Jag har även haft stor hjälp 

av artiklar i The New Short Story Theories (1994). Framförallt är det artiklar av Mary Louise Pratt. 

För novellgenrens historiska bakgrund har jag använt mig av Charles E. Mays The short story. The 

reality of artifice (2002) och Litteraturens historia i Sverige (2009).
8
 För diskussionen om 90-talets 

novellboom har jag haft stor hjälp av tidskriften 00-tals temanummer om noveller från 2002, med 

bidrag av bland andra Dan Jönsson, Jerker Virdborg, Beata Arnborg och Jonas Thente.    

     Då den här uppsatsen behandlar samtida litteratur finns det inte mycket sekundärlitteratur att 

tillgå vid analysarbetet. För att få en större tyngd åt mina slutsatser har jag tagit hjälp av 

bokrecensioner från framförallt dagspressen. Jag har även haft stor hjälp av tidskriften 00-tal  

samt Litteraturens historia i Sverige. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens kommer i stort att disponeras i tre delar. En inledande del presenterar ämnet för 

uppsatsen följt av en mer detaljerad presentation av syfte och frågeställningar. I inledningen ingår 

också metod och teoriavsnitt samt en begreppsdiskussion. Här kommer begrepp som genre att 

resoneras kring. Inledningen avslutas med en kort presentation av tidigare relevant forskning på 

området.  

     Den andra delen, vilken också är uppsatsens huvuddel, är den så kallade avhandlingsdelen. Där 

presenteras resultaten av mina analyser. Den kommer att vara indelad i fem underavdelningar där 

första delen ägnas åt en presentation av 90-talets novellboom. I de fyra resterande delarna 

analyseras novellerna.  

     Den tredje och sista delen består av en avslutande diskussion där jag drar slutsatser av de resultat 

som framkommit i avhandlingsdelen. Här kommer framförallt teman som återfunnits i samtliga 

novellsamlingar att lyftas fram. Här kommer även frågor som väckts efter analysen att diskuteras. 

Vilka frågor skulle vara intressanta att fördjupa sig i i framtida forskning? 

 

                                                 
7 Agrell & Nilsson (red.), Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv, (Göteborg, 2003). 

8 Bernt Olsson och Ingemar Algulin m.fl., Litteraturens historia i Sverige (Stockholm, 2009). 
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1.5 Bakgrund och tidigare forskning    

Allan H. Pasco skriver i sin artikel ”On defining short stories”(1994) att det inte utförts speciellt 

mycket kritisk forskning på novellgenren i jämförelse med exempelvis romangenren. Han menar 

vidare att forskningen främst rört diskussioner kring genrebestämning.
9 

Därför är min förhoppning 

att den här uppsatsen på något plan kan fylla en del av det tomrum som finns. Om antalet 

vetenskapliga rapporter som behandlar novellgenren ökar bör det också kunna bidra till att 

novellens status höjs. Man kan historiskt sett se att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan de 

två stora berättande genrerna roman och novell. Om detta skriver Mary Louise Pratt i ”The Short 

Story: The Long and The Short of It”. Pratt menar att förhållandet mellan novellen och romanen är 

asymmetriskt. Det kan förstås som att det mellan dem finns ett hierarkiskt förhållande som sätter 

romanen högre än novellen.
10 

Det hierarkiska synsättet lever på många sätt kvar än idag. Beata 

Arnborg skriver i ett reportage i tidskriften 00-tal att novellen ofta ses av förlagen som en 

inkörsport till romanskrivande. Hon skriver att förlagen visserligen ger ut starka novellsamlingar 

men att förlagen ofta gör detta i förhoppningen att novellerna ska leda vidare till romaner. Den före 

detta förlagschefen på Norstedts Svante Weyler är en av dem som ”ser en novellsamling som ett 

avstamp in i en litterär värld”, skriver Arnborg. Hon skriver också att Jonas Thente reagerar på en 

jämförelse som Svante Weyler gör där han jämför författaren med en snickarlärling: ”Vilken 

snickarlärling börjar med en rokokobyrå?.” Thente menar att den här typen av uttalanden 

nedvärderar novellgenren.
11

  

 

1.5.1 Genredefinitioner 

Uppsatsen har som huvudsyfte att undersöka om man kan säga något generellt om vad som 

karaktäriserar samtidsnovellen ur ett tematiskt perspektiv. Innan detta görs är det viktigt att föra en 

diskussion kring novellen som genre. Jerker Virdborg skriver i essän ”Ögonblickets dramatik” om 

problematiken att definiera novellen: ”Det är ett enormt ämnesfält att ge sig ut på, att definiera 

genren ’novell’ låter sig knappast göras.”
12

 Trots att Virdborg har rätt i att det är näst intill omöjligt 

att ge en korrekt definition kommer jag här att göra ett försök att närma mig detta.  

     Det man i första hand bör inse är att en genredefinition inte för alltid är definitiv. Den påverkas 

av vad syftet med definitionen är. Hans H. Skei diskuterar detta i artikeln ”Short Story Collections 

                                                 
9 Allan H Pasco, ”On Defining Short Stories”, The New Short Story Theories, red. Charles E. May  (Ohio, 1994), s. 

114.  

10 Mary Louise Pratt, ”The Short Story: The Long and the Short of It, The New Short Story Theories, red. Charles E. 

May (Ohio,1994), s. 96.  

11 Beata Arnborg, ”Kortprosans formtopp” i 00-tal, 2002:11, s.44. 

12 Jerker Virdborg, ”Ögonblickets dramatik” i 00-tal, 2002:11, s.26. 
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and Cycles of Stories: On the usefulness and insufficiency of genre concepts”.
13

 Han menar att man 

inte bör se på en genredefinition som ”fixed and unchanging”.
14

 Detta menar även Barbro Ståhle 

Sjönell i ”Från retorik till romantik: ett  exempel på hur novellgenren förändrades i början av 1800-

talet”(2003).
15

 

     För det andra kan man fundera kring hur definitionsramarna ser ut samt vad en genredefinition 

har för syfte. Hans H. Skei menar att när man definierar novellen inte i första hand definierar den 

utifrån sina egna inbyggda egenskaper utan man definierar den i förhållande till andra genrer.
16

 

Mary Louise Pratt menar att genrers funktion och existensberättigande  ligger just i det relationella. 

Hon nämner att det ofta finns en dualitet eller ett parförhållande i genreskapandet. Hon 

exemplifierar detta med dessa par i den västerländska litteraturen; det episka berättandet och 

balladen, dikten och långdikten, novellen och romanen.
17

  

     Den första och tydligaste definitionsramen i novellgenren är längden. Detta syns inte minst i den 

engelska termen för novell, short story. En novell är således en kortare berättelse. Notera då att den 

är kortare i förhållande till romanen. Här ser vi de relationella definitionsramarna exemplifierade. 

Pratt hävdar att det ofta är just längden som är den största och mest signifikanta faktorn för 

definitionen av novellgenren. Problemet med att lägga för stor vikt vid längden är att det är ett 

kvantitativt och formalistiskt sätt att definiera en genre menar Pratt. Trots det anser hon att det är 

svårt att bortse från att detta är en viktig faktor. Framförallt så påverkar novellens längd en del andra 

mer kvalitativa definitionsgrunder. De som är intressanta för min uppsats är de som rör det mer 

innehållsmässiga.
18

 Pratt tar upp åtta punkter som på olika sätt kan sägas påverka definitionen. De 

behandlar alla novellen i förhållande till romanen.  De två första är de mest intressanta för min 

undersökning. Den första punkten uttrycker Pratt på följande sätt: ”The novel tells a life, the short 

story tells a fragment of a life”
19

 och den andra ”The short story deals with a single thing, the novel 

with many things”.
20

  

     Per-Arne Henricson menar i Novellanalyser (1970) att åsikten om vad en novell är har förändrats 

genom historien och även mellan olika nationer. Många av de noveller som skrevs på 1800-talet 

skulle vi idag snarare se som romaner. Detta visar att genredefinitioner inte kan vara konstanta. 

                                                 
13 Hans H. Skei, ”Short Story Collections and Cycle of Stories: On the usefulness and insuffiency of genre concepts”, 

Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv, red. Agrell & Nilsson , (Göteborg, 2003), s. 213. 

14 Hans H. Skei, s.213. 

15 Babro Ståhle Sjönell, ”Från retorik till romantik: ett exempel på hur novellgenren förändrades i början på 1800-

talet”, Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv, red. Agrell & Nilsson , (Göteborg, 2003), s. 

219. 

16 Hans H. Skei, s. 214. 

17 Mary Louise Pratt, s 91ff. 

18 Mary Louise Pratt, s. 97f.  

19 Mary Louise Pratt, s.99ff. 

20 Mary Louise Pratt, s.101f. 
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Däremot så visar även han på att de teorier som de flesta idag är överens om säger att novellen 

oftast kretsar kring en specifik och spännande händelse eller konflikt.
21

 Detta stämmer väl överens 

med de punkter som Pratt nämner.  

     Vid novellanalyser finns det liksom vid andra typer av litterära analyser olika infallsvinklar eller 

analysverktyg man kan använda sig av. Henricson skriver att en många gånger fruktbar infallsvinkel 

är att söka en symbolisk förståelse. Han citerar ett uttalande av Per Olof Sundman där han talar om 

sitt författarskap: ”Allt vad jag skriver står för något, och det står naturligtvis för något jag inte kan 

placera i klartext.”
22

 Jag kan känna igen de tankar Sundman för fram i noveller av de svenska 

samtida författarna.   

    Ytterligare en aspekt som bör nämnas är utgivningsformatet. Samtliga noveller som analyseras i 

den här uppsatsen ges ut i novellsamlingar. Ett annat vanligt publiceringsforum är i tidningar och på 

nätet. Pratt nämner utgivningsformatet som en av novellgenrens definitionspunkter. Hon menar att 

skillnaden mellan novell och roman är att en roman är en avslutad genre medan novellen inte är det: 

romanen publiceras i sig själv medan novellen är avhängig sin omgivning, antingen omgivningen 

består i andra noveller i en novellsamling eller artiklar i en tidskrift. Att novellen nästintill alltid 

omges av andra texter påverkar uppfattningen av den. Denna påverkan diskuterar Skei. Påverkar 

novellerna runtomkring intrycket och upplevelsen av den enskilda novellen så mycket att man bör 

se novellsamlingen som en genre, frågar han sig. Detta menar han dock att man inte bör göra. 

Vidare menar han att det allt som oftast också bland litteraturkritiker är analyser av de enskilda 

novellerna som ligger i fokus.
23

 Mitt huvudsyfte är att analysera de enskilda novellerna men även 

att undersöka övergripande teman i novellsamlingarna. Därför kommer jag att föra en kortare 

diskussion om hur novellerna i respektive samling påverkar varandra.   

     Novellerna som är utvalda för den här uppsatsen har alla genrebestämts av författarna själva eller 

av förlaget. Jag har därför inte själv använt mig av någon genredefinition i urvalsprocessen utan har 

helt gått på författarnas och förlagens definition.  

 

1.5.2 Novellen ur ett historiskt perspektiv 

Novellen eller kortprosan bygger på en lång tradition av berättande som går tillbaka till de allra 

tidigaste myterna. Som litterär genre brukar dock novellen sägas ha sin början under 1800-talet.
24

 

Under medeltiden byggde de korta berättande texterna på motiv hämtade ur judisk eller kristen 

                                                 
21 Per-Arne Henricson, ”Om novellen som genre”, Novellanalyser, red. Vivi Edström och Per-Arne Henricson, 

(Stockholm, 1970), s. 13.  

22 Per-Arne Henricson, s. 16.  

23 Hans H. Skei, s. 215. 

24 Charles E. May, The Short Story. The reality of artifice, (New York och London, 2002), s.1.  
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mytologi med en moralisk grund. Texterna skrevs i uppfostrande syfte. Det var inte förrän under 

1400-talet som de övergick till att först och främst underhålla. Nu började det även skrivas på prosa 

till skillnad från den tidigare poesin. Med Boccaccio flyttade också innehållet fokus från att vara 

religiöst till att innehålla mer profana motiv. Boccaccio var också den som började skildra de 

vanliga människornas liv även om det inte går att jämföra med vad vi idag kallar realism.
25

  

     Under 1700-talet i Tyskland med det gotiska berättandet kom en skillnad att göras mellan 

novellen och romanen av bland andra Goethe, E.T.A. Hoffmann, Henrich Kleist, Ludvig Tiech och 

A.W. Schlegel: romanen innehöll karaktärer som utvecklades medan novellen innehöll karaktärer 

som redan var utvecklade.
26

 Goethe menade också att novellen skulle skildra ”en oerhörd händelse 

som utspelar sig”.
27

 Här ser vi exempel som återfinns inom många av de genredefinitioner vi 

använder idag.  

     Den gotiska novellen under romantiken var en stor inspirationskälla för den amerikanska 

novellens uppkomst. Vid realismens inbrott kom dock novellen att stå i skuggan av romanen. Detta 

kan bero på att romanens format passade bättre för de realistiska skildringarna menar Charles E. 

May.
28

 

     Under 1920-talet kom den amerikanska novellen starkt tillbaka. Då sjönk den starka tron på de 

realistiska skildringarna och istället blev den mänskliga naturen återigen intressant. Att skildra den 

mänskliga naturen och moraliska dilemman passar novellen bättre, menar Charles E. May, vilket 

kan förklara novellens återkomst. I USA kommer nu författare som Hemingway och Joyce ut med 

starka noveller.
29

 Som vi senare kommer att se har Hemingways noveller med den berömda 

isbergstekniken inspirerat många av de nya svenska novellförfattarna. 

     Även i Sverige hade novellen en stark ställning under den här perioden. Den starka ställningen 

kommer dock under mitten på 1900-talet att försvagas. Henricson skriver i Novellanalyser från 

1970 att novellen under den perioden hade en relativt svag ställning. Den hade kommit att stå i 

skuggan av ”storebror” romanen.
30

 Under 1970- och 80-talens Sverige har de långa episka 

romanerna dominerat och det är inte förrän under 90-talets novellboom som novellen åter tagit en 

stark ställning i litteraturens Sverige. Henricson pekar på att novellens låga ställning under andra 

halvan 1900-talet är ett svenskt fenomen. Han kan inte se samma tendens i övriga Europa.
31 

                                                 
25 Charles E. May, s.2f. 

26 Charles E. May, s.4. 

27 Per-Arne Henricson, s.13. 

28 Charles E. May, s. 10. 

29 Charles E. May, s.18. 

30 Henricson, s.9. 

31 Henricson, s.10. 
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2. Avhandling 

2.1 90-talets novellboom 

1994 gav Cecilia Davidsson ut novellsamlingen En av dessa nätter. Den sägs vara startpunkten på 

vad som kom att kallas 1990-talets svenska novellboom.
32

 Under andra halvan av 90-talet och 

framåt började det ges ut novellsamlingar i en omfattning som inte sett sitt motstycke sedan 1930- 

och 40-talen då noveller var eftersökta av tidskrifter på ett sätt som de inte är idag.
33

 Varför kom 

novellens popularitet att stiga just nu?  

     Litterära tidsperioder har alltid avlöst varandra och de tenderar ofta att reagera på den 

föregående. Under 70- och 80-talen hade den längre, episkt berättande prosan dominerat. 

Framförallt under 70-talet dominerade de långa realistiska sviterna som berättade om äldre 

generationers väg fram mot det moderna samhället. Som en reaktion kom prosan under 90-talet 

främst att behandla samtiden och istället för den långa prosan kom nu kortprosan att dominera. I 

Litteraturens historia i Sverige står följande om två av de mest framträdande novellisterna under 

90-talet: ”Ninni Holmqvist och Hans Gunnarsson hörde till de novellister vars sakliga registreringar 

av den senmoderna rotlösheten framstod som särskilt uppfordrande just genom att sensmoralen fick 

förbli outtalad.”
34  

     
Förutom att 90-talets novellboom uppstod som en reaktion på föregående decenniers litteratur har 

det diskuterats om vad som inspirerat till detta plötsliga intresse för det korta formatet. Ofta sägs 

inspirationen och startskottet på novellboomen härledas till Robert Altmans film Short Cuts (1993). 

Filmen bygger på noveller av den amerikanska författaren Raymond Carver. Han var ett ledande 

namn under 1970- och 80-talens amerikanska ”dirty realism”.
35

 Jonas Thente beskriver det 

nyskapande och utmärkande för Carvers noveller: ”Inga uppladdningar, inga förberedelser eller 

detaljerade kartor. […] Novellens slut följer samma schema, men tvärt om: han klipper bort den 

sammanfattning, tolkning eller sens moral som brukar vara påkallad i den traditionella novellen.”
36

  

Dessutom kretsade Carvers noveller kring de vanliga människorna och deras vardag ofta med en 

bitter eftersmak, därav dirty realism.  

    Det Altman gör som regissör är att binda samman Carvers noveller genom lösa beröringspunkter 

vilket exempelvis kan vara att personer återkommer i olika noveller eller händelseförlopp.
37

 Denna 

struktur kallar Dan Jönsson ”nätet” eller ”nätstruktur”. Jönsson menar sig finna denna struktur hos 

                                                 
32 Dan Jönsson, ”Mutation i hemkommunen”, 00-tal, 2002. 

33 Beata Arnborg, s.44. 

34 Bernt Olsson och Ingemar Algulin m.fl., s.500-501. 

35 Bernt Olsson och Ingemar Algulin m.fl., s.546. 

36 Jonas Thente, ”När man talar om Carver”, 00-tal, 2002:12, s. 46.  

37 Dan Jönsson, s. 12. 
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många av de framträdande svenska novellsamlingarna under 90-talet. 
38

 Nätet som begrepp menar 

Jönsson är tidstypiskt för slutet på förra seklet. Han menar att nätstrukturer påverkat olika 

samhällsfält. För att ta politiken som exempel ser Jönsson att den gamla partidemokratin ersatts av 

något enligt honom kallat ”närverksaktivism”. Även vad gäller den mänskliga relationen ser han en 

förändring från ”äldre hierarkiska förhållanden”  till att vi lever våra liv i olika former av nätverk. 

Han frågar sig därför om nätet kan sägas spegla en ideologisk förändring från demokrati till 

marknad.
39

  

     Jerker Virdborg menar att Dan Jönssons fokuserar för mycket på Carvers inflytande över de 

svenska novellförfattarna. Han menar att 90-talets svenska kortprosa var en naturlig utveckling från 

den romandominerande prosan under 70- och 80-talen. De unga svenska författarna sökte sig nu till 

en genre som under snart ett halvt sekel legat i bakgrunden av romanen och vilken därför tillät 

”författarna att arbeta utifrån en annan riktning än den väntade”.
40

 Virdborg menar vidare att om 

man tittar på ett axplock av 1900-talets viktigaste noveller upptäcker man att de passar in. 90-talets 

noveller följer i den svenska novelltraditionen och därför menar Virdborg att den varken kan eller 

bör kallas ”ny” eller ”amerikansk” som många vill få den till.
41

 

     Jag ska här inte fördjupa mig närmare i tvisten om Carver och den svenska 90-talsprosan. 

Däremot vill jag ge en sammanfattande bild av vad som utmärker den svenska 90-talsnovellen. 

Virdborg illustrerar vad som skiljer 90-talets novellkonst från 80-talets romaner. Där 

romanförfattarna gav bilder av hela hus, från källare till vind, så visar nu novellförfattarna 

”framsnittade sekvenser direkt från kök eller sängkammare”.
42

 90-talsnovellen är även ”mer konkret 

gestaltande, stilistiskt mindre flödiga och många gånger uppbyggda utifrån scenens princip istället 

för det långa episka romansystemet.”
43

 De miljöer som skildras i novellerna är oftast hämtade från 

landsbygden menar bland andra Dan Jönsson.
44

 Han menar även att det viktigaste begreppet är 

realismen i betydelse av ”en strävan att återge världen så som man uppfattar att den verkligen ser 

ut” i motsats till idealism. Den realistiska strömningen hos 90-talsförfattarna utgår enligt Jönsson 

från två premisser. För det första postmodernismens föreställning om de stora berättelsernas död. 

Detta bör då förstås som en legitimering av de små berättelsernas existensberättigande. För det 

andra åberopar Jönsson nätstrukturen som en ”föreställning om att världen hänger samman på ett 

                                                 
38 Dan Jönsson, s. 13. 

39 Dan Jönsson, s. 14. 

40 Jerker Virdborg, 2002, s.28. 

41 Jerker Virdborg, 2002, s. 29. 

42 Jerker Virdborg, 2002, s. 27. 

43 Jerker Virdborg, 2002, s.25. 

44 Dan Jönsson, s.17. 
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mer diffust, mer oöverskådligt och slumpartat sätt än vad man tidigare antagit”.
45

  

     Den svenska 90-talsnovellen utmärks alltså av små, språkligt kortfattade men samtidigt stilistiskt 

starka porträtt av den lilla människan i landsbygdens Sverige. Oavsett vad man lägger för vikt vid 

Carvers inflytande så har hans kortfattade och introduktionsfattiga inledning och 

sammanfattningslösa avslutning en stark parallell till 90-talets svenska noveller. Även Carvers sätt 

att reagera ”mot den prosa som vill tillrättalägga våra liv och programmatiskt injaga illusionen att 

allting har en mening, ett sammanhang” har sitt motstycke inom det svenska novellundret. 
46

  

     Att novellen fick ett uppsving just under 90-talet tror Jonas Thente kan ha att göra med att 

dagens samhälle med dess komplicerade struktur bäst skildras genom novellens format.
47

       

 

2.2 Det var länge sedan det var så här spännande 

Som framgått var Cecilia Davidsson framträdande under 90-talets novellboom. Efter debuten med 

En av dessa nätter (1994) har Cecilia Davidsson fortsatt att ge ut novellsamlingar med en sådan 

skicklighet att hon fått en stil uppkallad efter sig. Man talar om davidssonsk novellprosa vilken 

bland annat karaktäriseras av tvärt avklippta slut och ett stilistiskt säkert språk.
48

 Davidsson har 

själv gett uttryck för att hon är speciellt förtjust i de abrupta och öppna sluten. Hon finner det 

intressant att novellerna på så sätt kan omskapas om och om igen hos olika läsare.
49  

     Cecilia Davidssons senaste novellsamling, Det var länge sedan det var så här spännande, utkom 

2008, fjorton år efter debuten. Valet av novell för djupanalys har fallit på ”Ingen gröngöling precis”. 

 

2.2.2 ”Ingen gröngöling precis” 

I ”Ingen gröngöling precis” möter vi en man och en kvinna i en husvagn på en campingplats 

någonstans i Sverige. Novellen utspelar sig under ett par timmar av parets första dag på 

campingplatsen. Handlingen i novellen är fattig på gränsen till banal. Paret har precis anlänt till 

campingen. Mannen har betalat för vistelsen och kvinnan håller på att plocka i husvagnen. Då 

mannen kommer tillbaka till husvagnen uppmärksammar kvinnan att han ser trött ut. Hon föreslår 

därför att han vilar sig en stund medan hon beger sig till det närmaste samhället för ett par timmars 

strosande i affärer. Kvinnan återvänder med pizza som de äter gemensamt med en avslutande kopp 

kaffe. Detta är i stort händelseförloppet.  

     Berättelsen fokaliseras genom mannen. Det är honom vi följer och det är hans tankar och 

                                                 
45 Dan Jönsson, s. 14. 

46 Jonas Thente, s.46. 

47 Beata Arnbom, s.44. 

48 Http://www.svd.se/kultur/litteratur/ibland-slutar-det-alldeles-for-tidigt_1536905.svd, 8.4.2011. 

49 Davidsson, seminarium, Uppsala universitet, 2011. 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/ibland-slutar-det-alldeles-for-tidigt_1536905.svd
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beteendemönster vi får ta del av. Inledningsvis får vi följa mannens promenad tillbaka till 

husvagnen. Under promenaden får vi reda på att mannen brukar bevista den här campingplatsen, 

”började gå mot husvagnen som han ställt upp på samma plats som alla andra somrar”. (s.119) 

Förutom att vi i den här meningen får reda på att mannen brukar återvända till samma campingplats 

får vi även reda på att han alltid parkerar husvagnen på samma plats. Vi får dock reda på att den här 

vistelsen inte är som alla andra: ”I vanliga fall skulle han inte ha gjort sig någon brådska.”(s.119) 

Det som är annorlunda den här gången är att mannen har en kvinna med sig.  

     Redan i det inledande stycket har Davidsson lyckats förmedla bilden av en ensam man med fasta 

rutiner. Bilden förstärks med små medel genom hela novellen. På sida 121 får mannen ett leende av 

kvinnan och tänker: ”Meloner och skrattande ögon: låt för evigt min ökenvandring vara över.” 

(s.121) ”Ökenvandring”- vad kan vara mer symboliskt för ensamheten än en öken?
50

  

     Mannens sätt att tänka och reflektera kring kvinnans beteende säger oss också något om honom 

själv. Det framgår att han har en så pass stark känsla för renlighet att han inte kan se det romantiska 

i hennes bara fötter. På samma sätt irriterar han sig på kvinnans sätt att strö kläder omkring sig i 

husvagnen. ”Han hade förklarat för henne hur viktigt det var att hålla ordning, att den lilla ytan 

krävde det, och det fick henne att skärpa till sig för några timmar. Sedan låg där en strumpa på fel 

ställe igen.”(s.124) Detta sätt att tänka och förundras över att en annan människa inte har samma 

vanor förstärker bilden av den ensamma mannen. Han har levt så pass länge själv att han glömt bort 

hur det är att anpassa sig till en annan människa. Bilden av den ensamma mannen är ett av de mest 

framträdande motiven i novellen.  

 

Vid sidan av den ensamma mannen är bristen på verbal kommunikation mannen och kvinnan 

emellan ett tydligt motiv. Visserligen förekommer det en del dialog men det är ofta som orden inte 

stämmer överens med det talaren vill ha sagt. Ofta lyckas inte mannen få kvinnan att förstå vad det 

är han menar:  

 

”Jag känner mig lite slö”, sa han. 

”Din stackare. Gå in och lägg dig så åker jag en runda”, sa hon och drog igen 

glipan.  

     Nej, skrek det inom honom. Han hade inte menat att hon skulle ge sig 

iväg, han hade menat att de skulle gå och lägga sig på dubbelbädden och vila 

tillsammans och vakna tillsammans; han kunde inte föreställa sig något mer 

eftersträvansvärt. Något mer perfekt. (s.121)  

 

Istället för att förklara vad han menade lät mannen saken bero och kvinnan begav sig slutligen av 

och lät mannen vila i, vad hon trodde, lugn och ro. När kvinnan har gett sig iväg uppenbarar sig 

                                                 
50 För fler exempel se t.ex. s.123. 
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ytterligare ett exempel på parets bristande språkliga kommunikation. ”Han ångrade att de inte 

kommit överens om en tid. Nu visste han inte om hon skulle vara borta en timma eller tre.” (s.124) 

Bristen på kommunikation leder till att mannen inte kan slappna av under tiden som kvinnan är 

borta: ”Han satt i en stol utanför husvagnen, med kvällstidningar runt fötterna. Han hade lidit, och 

han visste att det var åt helvete.”(s.124) Här ser vi att den bristande språkliga kommunikationen är 

något som påverkar mannen negativt. Han verkar dock inte kunna göra något åt saken. Av olika skäl 

kan han inte uttrycka det han vill ha sagt. När kvinnan kommer tillbaka från sin utflykt har han 

”tusen frågor, men doften från pizzan gjorde honom stum.” (s.125) Det är således inte alltid en fråga 

om att inte kunna formulera sig rätt som gör att parets kommunikation brister. I det här fallet är det 

doften av pizzan som förstör. Det symtomatiska är dock att det alltid är någonting som kommer i 

vägen. 
51

 

  

Ett tredje motiv som är värt att lyfta fram är bilden Davidsson skapar av husvagnscampingen. Den 

ensamma mannen i sig är säkerligen ingen unik campingbesökare. På många svenska 

husvagnscampingar finns det liknande män och kvinnor som återvänder år efter år till samma plats. 

Det faktum att Davidsson inte har namngett vare sig mannen eller kvinnan skapar en anonymitet 

och allmängiltighet. I slutet av novellen tittar mannen över mot grannhusvagnen och ser en man och 

kvinna som han träffat tidigare år. Grannparet är således också exempel på återvändare:  

 

De vinkade åt honom, nickade: ja här är vi igen, vi har ju sett varandra rätt 

många gånger vid det här laget, men så är det ju också ett fint ställe, ett av de 

bättre, alltid fräscht, alltid tillräckligt med varmvatten, stora tomter och 

förvånansvärt bra mobiltäckning och så vattnar de rabatterna varje kväll, 

utom när det regnar förstås, här vet man var man får, hade inte du en trött 

gammal tax förresten? En strävhårig sak på trötta ben? (s.129) 

 

Sättet att resonera om att ”här vet man vad man får” är säkerligen vanligt bland 

campingåtervändare. Davidsson målar upp en campingplats som skulle kunna ligga var som helst i 

hela Sverige. Paret i citatet ovan motiverar återvändandet till just den här campingplatsen med att 

den på olika sätt är bra, ”ett av de bättre”, samtidigt så kommenteras deras beskrivning: ”Det var så 

det såg ut, från Ystad till Haparanda, och det skulle krävas ett krig för att förändra bilden.” (s.129) 

Oavsett vad paret säger är nog campingen inte ovanlig i sitt slag. Det finns många liknande 

campingar runt om i Sverige.  

       

2.2.3 Det var länge sedan det var så här spännande – framträdande teman 

                                                 
51 För fler exempel på den bristande språkliga kommunikationen se t.ex. dialogen på s.125-126. 
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Efter att ha undersökt de enskilda novellerna i Det var länge sedan det var så här spännande ser 

man tydligt att de yttre ramarna för historierna är hämtade ur vardagliga situationer. Det handlar om 

män som dricker kaffe på ett fik (”En kort kopp kaffe”), en man och en kvinna på en 

husvagnscamping (”Ingen gröngöling precis”), en semestrande småbarnsfamilj på Gotland (”Liv 

och död”). Jonas Thente skriver att ”Cecilia Davidsson har en nästan kuslig känsla för det 

vardagliga”. Han skriver vidare att en stor del av Davidssons begåvning ligger just i ”att skapa liv 

av bagateller”.
52

 Detta återfinns även åtskilliga gånger i hennes senaste novellsamling. Ett exempel 

finner man i novellen ”Vems skit”. Den handlar om en kvinna som hittar mänsklig avföring i 

trapphuset när hon ska bege sig ut på en promenad. Vi får sedan följa hennes tankar som kretsar 

kring om hon ska eller inte ska på egen hand städa trapphuset. Hon bestämmer sig för att ta tag i 

saken. Situationen i sig är rätt absurd och kanske inte något som händer varje dag. Styrkan med 

novellen ligger däremot i sättet Davidsson med små medel skapar en bild av denna ensamma kvinna 

och hennes vardagliga rutiner. Kvinnan har precis hällt skurpulver på avföringen i trappuppgången 

och är nu tillbaka i lägenheten för att vänta på att pulvret ska göra verkan: ”Jag drack det framför 

teven, som jag inte tänkt sätta på, inte så här tidigt, det brukar jag aldrig göra, jag brukar sitta vid 

datorn senast klockan elva, det var skitens fel, den fick mig att tappa koncentrationen på det som 

var viktigt.” (s.9f.) På det här sättet ger oss Davidsson bilden av en ensam kvinna i en lägenhet 

någonstans i Sverige. De ensamma människorna i vardagliga situationer är ett återkommande tema i 

många av samlingens noveller. Inte minst i ”Ingen gröngöling precis”.  

 

Ytterligare ett återkommande tema är den bristande språkliga förmågan hos karaktärerna. Språket är 

även karaktäristiskt ur ett annat perspektiv. Det gömmer något underliggande. Jerker Virdborg 

menar att man ofta finner noveller ”där det under textens gång framkallas en annan text, vilken vilar 

på något som aldrig sägs eller skrivs ut, men som ändå är bärande, inte sällan med hot, ironi eller 

absurda stämningar som centrala grundstenar”.
53

 I flera av Davidssons noveller anar man den 

underliggande text som Virdborg här pratar om. ”En kort kopp kaffe” är ett sådant exempel. Den 

handlar om en man som när han sitter och dricker en kopp kaffe på ett fik får syn på sin fru på andra 

sidan gatan. Frun som lämnat äldsta barnet på dagis kommer nu med det yngsta i barnvagnen. 

Parets dialog kretsar kring hur dagislämningen gått och vad mannen gör på fiket så här dags. 

Samtidigt som samtalet kretsar kring den här typen av vardagliga samtalsämnen finns det en känsla 

av att det ligger något hotfullt bakom de banala diskussionerna. Exempelvis har kvinnan glömt att ta 

med sig sonens gummistövlar till dagis trots att det ser ut att bli regn. ”Sånt händer” (s.81) säger 

                                                 
52 Http://www.dn.se/dnbok/bokrecentioner/cecilia-davidsson-det-man-har-och-det-man-drommer-om, 8.4.2011. 

53 Jerker Virdborg, 2002, s.28. 

http://www.dn.se/dnbok/bokrecentioner/cecilia-davidsson-det-man-har-och-det-man-drommer-om
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mannen, ”fast båda vet att det har hänt några gånger för mycket vid det här laget” (s.81). Här börjar 

man ana att allt inte står rätt till med frun. Hon verkar ha svårt att minnas saker: ”och sen gick jag 

fel när jag skulle hem. Jag måste ha gått nerför Nybrogatan för plötsligt stod jag framför den där 

statyn utanför Dramaten, hon den där... hon är död...” (s.81). Davidsson lämnar på flera ställen den 

här typen av antydningar vilket gör att man som läsare börjar fundera på vad det är för fel på 

kvinnan. Har hon drabbats av en tidig form av alzheimers? Något svar får man aldrig utan läsaren 

lämnas med sina funderingar.  

      

2.3 Den perfekte vännen 

Jonas Karlsson debuterade som novellförfattare 2007 med Det andra målet. 2009 kom 

novellsamling nummer två, Den perfekte vännen. Novellsamlingarna har fått ett positivt 

mottagande.
54

 Den här analysen kommer att behandla Jonas Karlssons andra novellsamling och 

novellen ”Rummet” kommer att närläsas.  

 

2.3.1 ”Rummet”      

”Rummet” är den längsta novellen i Den perfekte vännen på drygt 100 sidor. På grund av textens 

längd skriver recensenten Magnus Eriksson att ”Rummet” är en novell som ligger på gränsen mot 

novella eller kortroman.
55

 Den ingår dock i vad författaren och förlaget kallar en novellsamling och 

kommer därför i den här uppsatsen att klassas som en novell. Detta visar dock på problemet med att 

genrebestämma texter.  

     ”Rummet” handlar om Björn som nyligen lämnat sitt gamla arbete för att börja jobba på en 

statlig myndighet. Mitt i sin strävan efter att lyckas bra på det nya arbetet finner han ett rum som 

ingen annan kan se. Rummet är ordnat på det mest perfekta sätt. Det är som om Björn själv 

konstruerat sitt idealrum. Här är det ordning och reda, allt ligger i raka och prydliga rader. Björn 

finner ett stort inre välbehag då han befinner sig i rummet. Problemet är dock att ingen annan kan se 

det. När Björn går in i rummet ser det i andras ögon ut som om han står helt stilla invid en vägg, 

totalt innesluten i sig själv. Detta beteende lämnar obehagskänslor hos den övriga personalen vilket 

resulterar i en konflikt mellan Björn och kollegorna. Björn har lika lite förståelse för att 

arbetskamraterna inte kan se rummet som de har inför hans påstående att rummet existerar. Så här 

säger Björn om rummet i en diskussion med chefen: ”Att du säger att det inte finns något rum där är 

lika märkligt för mig som att jag skulle säga att den där stolen inte står där.”(s.85) Det hela 

kompliceras ytterligare när Björn upptäcker att han i rummet kan utföra kollegornas arbetsuppgifter 

                                                 
54 http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kultur_bocker/article547267/Mellan-parodi-och-magi.html, 28.4.2011.  

55 http://www.svd.se/kultur/litteratur/bast-nar-han-oroar_3459039.svd, 5.5.2011.  

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kultur_bocker/article547267/Mellan-parodi-och-magi.html
http://www.svd.se/kultur/litteratur/bast-nar-han-oroar_3459039.svd
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bättre än vad de själva kan. Han är nu en tillgång för myndigheten samtidigt som hans underliga 

beteende oroar. Om den här konflikten handlar novellen.  

     Jonas Karlsson målar i novellen skickligt upp ett porträtt av en man som inte passar in inom 

samhällets sociala ramar. Novellen är skriven i jag-form, med Björn som fokalisator. Det är enbart 

genom Björns observationer av det som händer runt omkring honom som man får en bild av hur 

omvärlden ser på honom. På så sätt skapas hela tiden en motsättning mellan Björns värld, vilken 

utifrån hans perspektiv är helt logisk, och omgivningen. De kolliderande verkligheterna ser jag som 

novellens huvudmotiv.  

 

 Björn är enligt honom själv en person att känna aktning inför. Han ser sig själv som en av höjdarna 

på avdelningen. Så här tänker han efter en tillrättavisning han fått av chefen: ”På det här sättet fick 

han mig att känna mig både dum och osäker, när jag i själva verket var en av dom smartaste.” 

(s.39f.) I citatet anar man en man som besitter en intelligens omgivningen har förbisett. Han ger 

uttryck för att, som han kallar dem, ”enklare människor” ofta ”är rädda för expertisen” och 

”kreativa personer har alltid mött på motstånd” (s.78). Den överlägsna attityd Björn här och på 

många andra ställen ger uttryck för skapar en negativ och otrevlig bild av honom. Crister Enander, 

recensent på Helsingborgs Dagblad, kallar honom till och med ”ovanligt frånstötande”.
56

 Björn af 

Kleen kallar honom i Sydsvenskan för en ”antihjälte...fullproppad med managementfloskler”.
57

  

     När omgivningen ser på Björn ser de däremot en person som har svårt att hantera sociala 

situationer, endast kan klara av enklare arbetsuppgifter och i största allmänhet är något av en udda 

figur. I inledningen av novellen berättas att Björn precis har bytt jobb och enligt den bild Björn gett 

oss hade han på den förra arbetsplatsen en aktad position. Det framgår dock att Björns byte av 

arbetsplats snarare var ett fall av omplacering. En bit in i novellen får man av Björns nya chef Karl 

den här bilden av honom: ”Jag trodde att du skulle kunna sköta dom relativt enkla uppgifterna du 

tilldelades. Sortera, arkivera, etcetera. Vi visste att du var en komplicerad natur, men ingen nämnde 

något om vanföreställningar.”(s.86) Här får man mer eller mindre svart på vitt att Björn var ett 

omplaceringsfall som tilldelats de enklaste arbetsuppgifterna. 

     Det man kan fråga sig är om det är omgivningens brist på förståelse av Björns intelligens som 

leder till hans vanföreställningar. Kan det vara så att de enkla arbetsuppgifterna är för enkla och att 

Björn för att få någon form av stimulans skapar sig ett rum i vilket han kan växa och utmanas.  

     Ett motiv som också återfinns i novellen är den ensamma människan. Björn är en ensam individ 

som på kvällarna ligger hemma och funderar över arbetet:”På natten gick jag igenom min 

                                                 
56 http://hd.se/kultur/boken/2009/09/03/de-djaevulska-detaljerna/, 5.5.2011. 

57 http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kultur_bocker/article547267/Mellan-parodi-och-magi.html, 5.5.2011.  

http://hd.se/kultur/boken/2009/09/03/de-djaevulska-detaljerna/
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tillrättavisning mening för mening, ord för ord och den blev bara bättre för varje gång.”(s.51) 

 

Rummets vara eller icke vara är det centrala inslaget i novellen. För Björn existerar rummet utan 

tvivel. För alla andra är det lika självklart att rummet inte existerar. Novellen väcker frågan om vad 

som är verkligt och inte verkligt. Vems verklighet är det frågan om? Som Björn själv försöker 

förklara fenomenet med rummet kan det inte både existera och inte existera:  

 

Eftersom jag har sett rummet där borta och funnit viss glädje i att arbeta där 

har jag ju inget annat val än att acceptera dess existens, det förstår ni säkert. 

Jag skulle kunna utgå från att jag själv har fel och ni alla har rätt, men i mitt 

huvud så rimmar det illa. Jag måste helt enkelt utgå från att någon av oss 

ljuger. Eftersom att jag själv vet att jag talar sanning drar jag slutsatsen att det 

är ni som far med osanning. Det är enkelt logiskt tänkande. (s.140) 

 

 

I citatet ser vi ett exempel på de logiska resonemang som Björn ofta för. Han ser ett rum som andra 

inte ser, vilket i omgivningens ögon får honom att framstå som konstig, instabil och socialt 

handikappad. Någon man inte vet var man har och därför bör hålla på en armlängds avstånd. I sina 

resonemang är dock Björn långt ifrån instabil och oförutsägbar. Allt han gör följer en logisk kedja 

som det inte är några som helst problem att följa. Dock är det han ser och gör inte alltid förenligt 

med den ”normala” verkligheten. När Jonas Karlsson låter oss följa Björn upptäcker man 

komplexiteten i verkligheten. Vilken verklighet får lov att existera i vårt samhälle och hur handskas 

vi med dem som faller utanför ramarna? 

 

Dumma människor vet inte alltid om att dom är dumma. Kanske känner dom 

att något är fel, kanske märker dom att saker och ting inte blir som dom har 

tänkt sig, men få av dom känner till att det beror på dom själva. Att dom så 

att säga är roten till sin egna problem. Sådant kan också vara mycket 

besvärligt att förklara. (s.59) 

 

Citatet får läsaren att tänka till om vem det är som är dum. I novellen är Björn fokalisator och därför 

är det lätt att tänka sig att detta är något som kommer från honom. Men det framgår inte att så är 

fallet. Istället är det som om en yttre röst, kanske författarens, kommer med det här inlägget. Tolkar 

man det som att författaren uttalat detta kan det spegla vad författaren vill förmedla en gestalt som 

Björn. Om den dumme inte vet att den är dum, hur ska vi då veta att det inte är vi som är de 

dumma? 

      

2.3.2 Den perfekte vännen – framträdande teman 

I ”Rummet” ser vi hur Jonas Karlsson låter olika verkligheter mötas. Motivet är kanske tydligast här 
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men det återkommer även i andra noveller. Det kan därför ses som ett av novellsamlingens 

övergripande teman. Magnus Eriksson kallar det ”konflikten mellan skilda seenden”. Han menar att 

det finns i bland annat novellen ”Beställningen”.
58

 Detta kan jag hålla med om. I ”Beställningen” 

har en konstnär fått i uppdrag att måla av en skulptur. Skulpturen föreställer två människor, en 

större och en mindre. Det konstnären ser i den mindre figuren är en dvärg medan beställarna av 

uppdraget ser ett barn. Återigen väcks frågan om vems verklighetssyn som är den korrekta.  

     Även i ”Cirkus” spelar Karlsson med föreställningen om vad som verkligen sker. Novellen 

handlar om två kamrater, Henrik och Magnus, som träffas för att gå på cirkus. Väl där ställer 

Magnus upp på att medverka i ett trollerinummer. Numret går ut på att trolla bort Magnus vilket 

trollkarlen också gör. Trollkarlen får publiken att se Magnus fastna i en spegel. När Magnus fastnat i 

spegeln tar trollkarlen spegeln under armen och går iväg. Henrik sitter kvar i publiken under resten 

av föreställningen och väntar på att Magnus ska uppenbara sig. Det gör han inte. Inte ens efter det 

att föreställningen är slut återvänder han. Resten av novellen handlar om Henriks sökande efter 

Magnus. Vad var det egentligen som hände på cirkusen? Vad var det Henrik såg? 

     Crister Enander skriver i Helsingborgs Dagblad om känslan av främlingskap som ofta upplevs 

av gestalterna i Karlssons noveller. Han menar att det är som om gestalterna ”levde ett liv 

inneslutna av en tunn, nästan osynlig hinna och aldrig riktigt förmår nå ut till omgivningen eller bli 

en del av andra människors liv”
59

. Detta menar Enander är ett återkommande tema och i synnerhet i 

novellen ”Rummet”. Enanders uttryck kan sägas spegla den bild av Björn som jag försökt återskapa 

i avsnittet ovan. Denna ”hinna” som Enander pratar om skapar ett hinder mellan personerna i 

Karlssons noveller och omgivningen runt omkring dem. Därför upplevs många av gestalterna som 

oerhört ensamma. I novellsamlingens titelnovell ”Den perfekte vännen” möter vi en man i 

fyrtioårsåldern som av en slump råkar stöta på en gammal bekant han inte riktigt känner igen. Även 

om han inte känner igen honom så finner de snabbt varandra. De faller in i ett mönster som verkar 

bekant och mannen upplever äntligen att han träffat en vän. Trots att mannen är gift framgår det att 

han är ensam. Allt socialt umgänge han har består av fruns vänner och bekanta: 

 

Så fort vi reser någonstans har hon en massa vykort att skriva. Jag skriver 

knappt till mina föräldrar  Det är alltid hennes vänner vi bjuder på fester och 

middagar och barnens dop, för jag har inga. Inga som man bjuder på middag i 

alla fall. (s.12)  

 

När han så slutligen tror sig ha funnit ”den perfekte vännen” visar det sig att det inte alls var en 

gammal bekant han mött. De tog helt enkelt fel och då det detta uppenbaras kan de inte längre 

                                                 
58 http://www.svd.se/kultur/litteratur/bast-nar-han-oroar_3459039.svd, 5.5.2011.  

59 http://hd.se/kultur/boken/2009/09/03/de-djaevulska-detaljerna/, 5.5.2011. 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/bast-nar-han-oroar_3459039.svd
http://hd.se/kultur/boken/2009/09/03/de-djaevulska-detaljerna/


   19 

umgås. Novellen slutar med att han är lika ensam som då vi inledningsvis mötte honom. 

 

Både Hans H. Skei och Jerker Virdborg har diskuterat novellers påverkan på varandra i en 

novellsamling.
60

 När man läser Den perfekte vännen går det inte att bortse från att de olika 

novellerna i samlingen påverkar varandra. Som Jonas Thente skriver spelar Karlsson med 

kontrasterna mellan det realistiska och det fantastiska, det förutsägbara och det oförutsägbara: ”Just 

det förutsägbara råkar man ut för i de bägge första novellerna […] Men så kommer ”Rummet” som 

novell nummer tre, och därefter är man inte längre så säker.”
61

 Hade inte ”Rummet” kommit så 

hade känslan av osäkerhet inför de resterande novellerna uteblivit. Den känslan av osäkerhet inför 

vad som ska komma i novellerna är en del av novellernas kvalitet. Genom att varva det realistiska 

och förutsägbara med fantastiska och oväntade inslag spelar Karlsson med frågan om vad som är 

verkligt och vad som inte är verkligt genom hela novellsamlingen. Detta tydliggör mötet mellan 

skilda verkligheter som novellsamlingens övergripande tema.  

 

2.4 Landhöjning två centimeter per natt 

Jerker Virdborg klassas av många, däribland Dan Jönsson, som en av 90-talets novellister trots att 

han debuterade först år 2000 med novellsamlingen Landhöjning två centimeter per natt. Virdborg är 

en av dem som debuterade med en novellsamling för att sedermera övergå till romanskrivande. Han 

har efter debuten givit ut fyra romaner, Svart krabba (2002), Försvinnarna (2005), Mannen på 

Trinisla (2007) och Kall feber (2009). Han har dock inte helt övergivit novellgenren utan har 

publicerat några noveller i andra forum än novellsamlingen. Jag kommer här att göra en närläsning 

av novellen ”Efter födelsedagen”.  

 

2.4.1. ”Efter födelsedagen” 

”Efter födelsedagen” handlar om Lennart, en man som följer med sin pensionerade syster, Ingegerd 

på ett  museibesök dagen efter systerns födelsedag. Inledningsvis får man, först insinuerande och 

senare i klartext, veta att Ingegerds man gått bort två år tidigare. Tidigt under museibesöket hittar 

Ingegerd en tavla som påminner henne om hennes smekmånad och därigenom om den avlidne 

maken. Ingegerd ber Lennart att få bli lämnad ensam med tavlan en stund. Lennart beger sig själv ut 

på en rundvandring i museet som för dagen är ovanligt tomt.  

     I en av salarna kommer en liten pojke framspringande mot honom. Pojken verkar på något sätt 

vara lite udda. Istället för att prata grymtar han och med grymtningar och kroppsspråket försöker 

                                                 
60 Hans H. Skei, Jerker Virdborg, 2002, s.27.  

61 http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/jonas-karlsson-den-perfekte-vannen, 5.5.2011. 

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/jonas-karlsson-den-perfekte-vannen
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han få mannen att förstå vad det är han vill. Lennart förstår till slut att pojken vill känna på hans hår 

och böjer sig därför ner och låter honom göra detta. I samma stund tar pojken fram en sax och 

klipper en hårtuss från Lennarts huvud. Pojken springer därifrån och börjar strö hårstråna på 

utställningsföremålen i salen. Då Lennart inte ser någon vuxen i närheten som verkar höra samman 

med pojken inser han att han själv måste försöka stoppa pojken innan han förstör något. Under 

jakten lyckas Lennart av misstag knuffa omkull honom så att han slår sig blodig. Pojken visar sig 

dock inte vara allvarligt skadad. Lennart försöker få tag i honom så att de kan gå till en toalett och 

torka av blodet.  

     När de slutligen når fram till en toalett lyckas mannen både tvätta av pojken och ta saxen ifrån 

honom. Då de lämnar toaletten stöter de på en säkerhetsvakt och en man som letat efter pojken. 

Säkerhetsvakten vill veta vad som hänt och av någon anledning börjar Lennart ljuga. Han säger att 

pojken redan var skadad när han träffade honom: ”’Och så blödde han alltså?’ […] ’Eeeh’ Vad är 

enklast att säga? ’Jo’. Jag sneglar på pojken i trappan. ’Jo då blödde han lite ja. Från ena 

ögonbrynet.’”(s.117) Lennarts lögn leder vidare till fler lögner. I och med att han sa att pojken redan 

var skadad när han hittade honom kan Lennart inte berätta om incidenten med saxen och håret 

vilket var det som ledde fram till att pojken skadade sig. Även när han så småningom träffar på 

systern fortsätter han att ljuga. Det hela slutar med att mannen sitter vid ett cafébord och klipper 

bokstäver ur ett papper med pojkens sax. När systern kommer fram till bordet skyndar han sig att 

gömma papper och sax och är väldigt noga med försäkra sig om att systern inte sett något. Detta gör 

han på ett sätt som vid det här läget känns ologiskt med tanke på att det enda han gjorde var att 

klippa i papper. Beteendet hade varit mer försvarbart om han sysselsatt sig med något mer 

olämpligt.  

 

Reaktionen man får som läsare när Lennart börjar ljuga är att man frågar sig varför. Lögnerna 

verkar helt onödiga liksom händelsen i slutet när han gömmer papper och sax för systern. Novellen 

ger heller ingen förklaring på mannens beteende mer än att han ljög för det var lättare så. Här kan 

man dra en parallell till Carver. Jonas Thente skriver att Carver  revolterade ”mot den prosa som vill 

tillrättalägga våra liv och programmatiskt injaga illusionen att allting har en mening, ett 

sammanhang”.
62

 Virdborg skapar ett händelseförlopp som på många sätt kan verka oförklarligt. 

Framförallt är det alla lögner som framstår som helt onödiga. Virdborgs sätt att inte förklara 

mannens beteende kan vara ett sätt att gestalta att livet eller människans beteende inte alltid följer 

logiska mönster. 

                                                 
62 Thente, s. 46. 
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     Eva Johansson menar att ett tydligt mönster i Virdborgs noveller är att ”små stegvisa val för 

karaktärerna till en plats där ingen återvändo finns”.
63

 Incidenten med mannens lögner kan ses som 

ett exempel på detta. Den första lögnen kommer därför att mannen anser att det är lättare att ljuga 

än att förklara händelseförloppet. Har har alltså kontroll över den första lögnen som sedan leder 

vidare till andra lögner över vilka han inte har kontroll. Den onda spiral av lögner som leder till 

förlust av kontroll ser jag som ett framträdande motiv i novellen.  

     Det nämns i novellen att systerns man gått bort. Detta skrivs dock inte ut direkt utan Virdborg 

kommer inledningsvis bara med antydningar om att något som detta kan ha hänt. Först får man små 

antydningar om att systern är ensam. Det verkar som att Lennart följer med på besöket för hennes 

skull: ”Att kunna göra henne glad bara genom att följa med henne så här.”(s.96) När syskonen 

närmar sig tavlan som påminner systern om hennes smekmånad börjar systern prata om sig själv 

och Karl, hennes man. Av Lennarts reaktion är det inte bra att systern blir påmind om detta:  

 

”Första gången jag såg den här förstår du”, säger hon utan att titta på mig, 

”var när jag och Karl var på bröllopsresan.” 

Men... det var väl inte så bra... 

”Det var på Rivieran nånstans, sommaren sextiotvå.” 

Aj då. Jag ser noga på henne. (s.99-100)  

 

Med små medel skapar Virdborg här en känsla av att det inte är bra att systern blir påmind om 

maken. Man anar att det är något som hänt men man vet inte vad. ”Allt lite olägligt att hon skulle få 

syn på den just nu. Och behöva påminnas om Karl. Får inte säga något okänsligt nu bara.” (s.100) 

På det här sättet fortsätter Virdborg att antyda att det hänt systerns man något. Det är inte förrän ett 

par sidor senare man får veta vad det är som hänt: ”Kan ju inte bara vara mitt ansvar heller, att 

försöka muntra upp i det stora hela. För det här med att Karl gick bort.” (s.102). Virdborg låter på 

det här sättet händelserna och dialogerna berätta historien. Det är inte ofta som berättaren går in och 

förklarar. På så sätt blir det ofta, som i det här fallet, att information successivt avslöjas. 

Beskyddandet av den ensamma släktingen, som citaten ovan är ett exempel på, är ett motiv som 

återfinns i novellen.  

 

2.4.2 Landhöjning två centimeter per natt – framträdande teman 

 Landhöjning två centimeter per natt består av sju noveller vilka alla är skrivna på ett mycket 

återhållsamt språk. Mycket information är inte uttalad utan något som man som läsare får ana sig 

till och konstruera själv. Viss information smyger sig fram efterhand som i novellen ”In” där Håkan 

blir uppringd av en ytlig bekant, Magnus, som ber om hjälp. Vad det är han vill ha hjälp med 

                                                 
63 http://www.svd.se/kultur/litteratur/andlost-spannande-irrfard-mot-det-oaterkalleliga_25594.svd, 10.5.2011. 

http://www.svd.se/kultur/litteratur/andlost-spannande-irrfard-mot-det-oaterkalleliga_25594.svd


   22 

framkommer inte i det första telefonsamtalet mer än att han vill ha hjälp vid midnatt dagen efter 

samt att det handlar om något som sonen tappat från ett tåg. Det är inte förrän Håkan och Magnus i 

slutet av novellen finner den röda hummern som man får reda på att det är en röd hummer de letar 

efter.  

     Det vardagliga som övergår i något hotfullt och okontrollerbart går att se som ett övergripande 

tema i novellsamlingen. Anna Lingebrandt skriver i Helsingborgs Dagblad att Virdborgs 

novellsamling består av ”vardag minerad med dunkla hot”.
64

 I novellen ”In” byggs stämningen upp 

under Magnus och Håkans jakt på hummern. Jakten sker nämligen inne i en tågtunnel. Magnus har 

utfört noggranna kontroller av tågens tider och beräknat hur lång tid de kan befinna sig i tunneln 

utan att det kommer något tåg. Under letandet finns dock hela tiden hotet om att det ändå kan 

komma ett tåg överhängande.  

     Även i ”Efter födelsedagen” byggs det upp en underlig stämning. Trots att den inte är direkt 

hotfull finns det något mörkt som lurar. Först är det något mystiskt med pojken och man funderar på 

hur Lennart ska hantera honom. Känslan finns i bakgrunden att det på något sätt kan gå galet. För 

det andra rör det den känsla Lennart upplever när lögnerna leder honom till andra lögner som han 

inte riktigt har kontroll över.   

     Den sista novellen, ”Henry Linda Iréne”, handlar om Henry som ska spendera en dag ensam i 

flickvännens föräldrars hus. Mitt under det som skulle vara en underbar slappardag framför TV:n 

uppenbarar sig en mystisk släkting, Iréne. Hon visar sig vara flickvännens illa omtyckta faster. Hon 

tränger sig på längre och längre in i huset. Under hela novellen har man känslan av att hon inte bör 

vara där och att det hela när som helst kan leda till en katastrof. Iréne börjar dricka ur pappans 

spritförråd, hon lånar duschen för att göra sig redo inför en fest och hon gör slutligen närmanden 

mot Henry. Det hela mynnar ut i att hon lyckas sätta eld på vardagsrummet. Från det att Henry 

öppnade dörren och släppte in Iréne känner man att han inte har situationen under kontroll.  

     Genomgående i de tre novellerna ”In”, ”Efter födelsedagen” och ”Henry Linda Iréne” är den 

oroande och obehagliga känslan som uppstår när huvudpersonerna tappar kontrollen. 

 

I ”Efter födelsedagen” får vi möta Lennarts syster Ingegerd. En ensam individ som man måste ta 

hand om. Lennart verkar följa med henne på museet i första hand för att göra henne glad, inte för att 

han vill. En liknande situation har vi i novellen ”Måndag morgon: Middelkerke”. Här möter vi 

sonen som ska följa sin väldigt besvärliga fader på en resa till Belgien. Det framgår dock direkt att 

sonen inte alls är speciellt sugen på att följa med. Han vill hellre vara hemma med fru och barn. 

                                                 
64 http://hd.se/kultur/boken/2005/04/04/djaervt-genom-deckarklicheerna/, 10.5.2011. 

http://hd.se/kultur/boken/2005/04/04/djaervt-genom-deckarklicheerna/


   23 

Detta har man som läsare länge förståelse för då pappan inte alls verkar vara lätt att hantera. Han är 

till exempel otrevlig mot taxichauffören under resan till flygplatsen. Väl framme ber han sonen 

ringa taxibolaget och berätta hur ”den där svarten betedde sig” trots att allt chauffören gjorde var att 

försöka konversera artigt.(s.17) Perspektivet vänds dock i slutet av novellen när sonen genom 

diverse telefonsamtal och påhittade incidenter lurar fadern och lämnar honom ensam på flygplatsen. 

Då plötsligt ser man det tragiska med den äldre mannen. Sonen däremot framstår plötsligt som feg 

och omänsklig som inte kan ha överseende med den ensamma fadern. Den ensamma släktingen kan 

ses som ett återkommande tema i dessa noveller.  

 

2.5 Många människor dör som du 

Många människor dör som du (2009) är Lina Wolffs författardebut. Under en sexårsperiod har 

Wolff varit bosatt i Spanien. Livet i Spanien har enligt Wolff själv varit en viktig faktor för att 

hennes skrivande skulle komma igång. Hon började skriva för att upptäcka och få en förståelse för 

den spanska kulturen.
65

 Detta kan man se i hennes novellsamling där många av novellerna är 

förlagda till Spanien. Däribland novellen ”Krönika över en oplanerad trohet” som här kommer att 

närläsas.  

    

2.5.1 ”Krönika över en oplanerad trohet”   

”Krönika över en oplanerad trohet” handlar om Jazmina Flores, en krokimodell från Madrid. Redan 

i novellens första mening får vi reda på att Jazmina planerar en otrohetsaffär: ”Samma morgon som 

Jazmina Flores började planera otroheten med Joan Roca, drömde hon att delar av hennes kropp låg 

framför henne på ett bord och väntade på att begravas.”(s.145). Vi möter på det här sättet Jazmina 

Flores en sommardag i Madrid. Drömmen som nämns är central i novellen och handlar om hur 

Jazmina och hennes man begraver delar av hennes kropp. 

     Jazmina som arbetar som krokimodell står för dagen modell för en grupp konstnärer från de två 

spanska regionerna Kastillien och Katalonien. De båda regionerna har svårt att komma överens. 

Konstnärsmötet är en del i ett arbete att stifta fred emellan dem. En av konstnärerna är Joan Roca. 

Det är Joan Roca som är den aktiva parten i mötet med Jazmina. Han bjuder Jazmina på lunch och 

sedan även på en picknick. Under lunchen berättar Joan om en dröm han haft samma natt. En dröm 

där han bevittnat ”ett äkta par framför en kista.” (s.182) där ”mannen stoppade ner kvinnan i kistan. 

I bitar.” (s.183) Joan har alltså drömt samma dröm som Jazmina. Detta är dock ingenting som hon 

berättar för honom. Under lunchen är det Joan som står för mycket av pratande och Jazmina för 
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lyssnandet. Detta kommenterar Joan: ”Jag står här och vältrar mig i en idiotisk dröm, och du är bara 

så enkel.”(s.183) Han skulle bara veta tänker man.   

     Jazmina och Joan Roca träffas senare under eftermiddagen på en picknick i parken. Efter ett glas 

vin blir Jazmina lite snurrig och småberusad. Ljuset i parken påminner henne om en obehaglig 

händelse i barndomen. Det handlar om när Jazminas styvfar får reda på att han inte är Jazminas 

riktiga far och kastar Jazminas mor utför ett stup. När hon berättat detta för Joan Roca svänger hans 

humör helt. Jazmina däremot känner sig äntligen lite upprymd. Joan Roca börjar ställa frågor om 

vilket år Jazmina är född. Det får läsaren att misstänka att kanske kunde Joan var den efterlängtade 

fadern? Något som inte verkar gå upp för Jazmina. Hon sluter istället ögonen och lägger sig på 

filten och fantiserar om att bli kysst av Joan. Hon skulle nog ge efter, tänker hon, när han började 

göra närmanden. Rätt som det är så somnar hon. När hon vaknar hade solen gått upp och Joan 

lämnat henne. Här slutar också novellen.  

 

I novellens första mening nämns drömmen som både Jazmina och Joan Roca haft. I drömmen ligger 

delar av Jazminas kropp på ett bord och väntar på att bli begravda. Samtidigt som drömmen för 

första gången nämns nämns också otroheten med Joan Roca. Detta ger en tydlig sammankoppling 

händelserna emellan. Läser man vidare får man reda på att det är Jazminas man med hjälp av 

Jazmina som begraver kroppen. Detta ger en tydlig koppling mellan döden och äktenskapet. Ett 

motiv Wolff ofta använder i sina noveller. Wolff är tydlig och ibland övertydlig i sitt symbolspråk 

vilket inte minst syns i ”Krönika över en oplanerad trohet”. Det är, som Anneli Jordahl skriver, en 

medveten övertydlighet.
66

 Ofta är det äktenskapet som symboliseras. Drömmen är kanske den 

tydligaste symbolen. Mannen som stympar sin fru bit för bit. Hon är inte helt död men det kommer 

hon till slut att bli. Äktenskapet verkar ha den inverkan på Jazmina att hon känner sig stympad. Hon 

inser att hon om hon lever kvar i äktenskapet snart kommer att dö.  

     I och med att otrohetsaffären nämns i samma mening som drömmen får man känslan av att 

otroheten kan vara en ventil eller en räddning. Otrohetsmotivet återkommer i flera av Wolffs 

noveller. I det här fallet blir otroheten inte av utan den stannar på ett fantasistadium men det finns 

noveller där otroheten också verkställs. Exempelvis i titelnovellen ”Många människor dör som du” 

där vi möter litteraturläraren Vincente som lever i ett äktenskap som inte tillfredsställer hans behov. 

Han söker känslan av förälskelse man upplever i nya relationer. I äktenskapet har den livsgivande 

förälskelsekänslan för länge sedan gått förlorad. I en relation med en av studenterna har han fått 

möjlighet att uppleva denna känsla på nytt. Relationen tar dock slut och mannen upplever efter detta 
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att han förlorat det som är värt att leva för. Nu har han ju bara kvar den otillfredsställande relationen 

med frun. Även här görs kopplingen mellan äktenskapet och döden. Titeln på både novellen och 

novellsamlingen är hämtade från en replik av litteraturlärarens kollega. Repliken yttras då Vincente 

och kollegan samtalar om den känsla av förtvivlan som Vincente känner efter att relationen med 

studenten upphört och den äktenskapliga tristessen: ”- Många människor dör som du, sa Inclán sen. 

Förslutningsdöden är faktiskt den vanligaste döden av alla. Vilken statistik som helst visar att 

syrebrist är den vanligaste dödorsaken.” (s.61) Inclán nämner ord som förslutningsdöden och 

syrebrist vilket jag tolkar som att det är hit som äktenskapet i de flesta fall leder. I och med att Wolff 

valt just denna mening som titel på novellsamlingen bör man anta att det säger något övergripande. 

Det Inclán säger kan tolkas som att de relationella problemen i äktenskapet är ett stort problem i 

samhället idag. Som framgår av Beata Arnborgs reportage är de ord som främst karaktäriserar den 

prosa som kommit i och med novellboomen fragment och fragmentisering. Där skriver hon att 

”[f]enomenet är, tror såväl förläggare som författare, tecken på vår tids uppsplittring och korta 

uthållighet”.
67

 Bristen på uthållighet kan vara en förklaring till den tristess och sakta död som 

många karaktärer i Wolffs noveller upplever. Om samhället idag skapar människor som är vana att 

förhålla sig till snabba förändringar och splittrade miljöer är det inte konstigt att de har svårt att leva 

i äktenskapsliknande former då dessa framförallt handlar om stadga och oföränderlighet.  

 

2.5.2 Många människor dör som du – framträdande teman 

Som framgår i närläsningen av ”En krönika över en oplanerad trohet” är jämförelsen mellan 

äktenskapet och döden ett viktigt motiv. Detta återfinns som vi såg även i ett antal andra noveller i 

novellsamlingen och är så pass framträdande att det kan ses som ett av novellsamlingens 

övergripande teman. Novellerna kretsar samtliga kring komplexiteten i mänskliga relationer. 

Framförallt möter vi människor som lever i otillfredsställande äktenskap. Ofta ser individerna 

otrohet, vare sig den verkställs eller inte, som en utväg ur eller säkerhetsventil i det annars 

klaustrofobiska äktenskapet. I ”När hon talar om patriarkatet” möter vi en man vars fru ständigt 

verkar prata om och klaga på patriarkatet och etablissemanget. Mannen verkar ha fått nog av att 

själv få stå till svars för den orättvisa samhällsstruktur som kvinnan tycks uppleva: ”Men om hon 

fortsätter. Då ska han kräkas. […] I kräket ska allt finnas. Patriarkatet och etablissemanget som han 

alltid har fått stå till svars för, och dåligt spjälkad pizza.” (s..113) Mannen hanterar sin frustration 

genom att fantisera om sex med olika partner. I det här fallet handlar det inte bara om fantasier utan 

han har även fysiskt affärer med bland andra en servitris och hemhjälpen. Affären med hemhjälpen 

                                                 
67 Beata Arnborg, s. 44. 



   26 

slutar dock tragisk med att hon har ihjäl hans katt i ångkokaren. Överlag kan också nämnas att 

Wolffs noveller sällan slutar lyckligt och ofta lämnar vi de frustrerande individerna lika frustrerade 

som vi mötte dem.  

     Otrohet ställs på sin spets i samlingens sista novell ”Tänk dig ett levande träd”. Här är det 

kvinnan i äktenskapet som varit otrogen. Otrohetsaffären uppenbaras då den yngre mannen som 

kvinnan haft en affär med plötsligt befinner sig i parets vardagsrum:  

 

Hon kom ut när jag la tak på vedboden. Hon hade sin svarat polotröja på sig 

och hostade.  

 Jag måste säga något, sa hon. Jag har varit otrogen. 

Jag höjde på ögonbrynen. Vi hade aldrig ställt några frågor till varandra. 

Aldrig sagt vad man får och vad man inte får. Det var en underlig sak att 

komma ut och berätta i regnet. 

 Du kommer att bli förkyld, sa jag. Gå in så pratar vi om det sen.  

Hon skakade på huvudet. 

 Du måste komma ner. Han är här. Sitter inne i vardagsrummet. (s.205) 

 

Mannen i äktenskapet reagerar till synes väldigt lite på det faktum att kvinnan varit otrogen och att 

mannen eller ynglingen nu sitter i hans hem. Det visar sig att ynglingen inte har någonstans att ta 

vägen då hans flickvän fått reda på otrohetsaffären och slängt ut honom. Situationen blir på grund 

av den äkta mannens brist på känsloutbrott samt ynglingens brist på skamkänslor absurd. Kvinnan i 

sin tur ber inte ens om ursäkt för sin otrohet. Det hon tycker är beklämmande är att ynglingen trängt 

sig på: ”- Jag antar att jag borde säga förlåt, sa hon. Men som du ser så är det inget allvarligt. Han är 

bara tjugo år gammal.” (s.208) Den förmildrande omständigheten i det här fallet tycks vara att 

affären inte var av en allvarlig karaktär. Det tycks som att den oskyldiga affären, den som bygger på 

ytlig flört och sexuellt utbyte inte är ett brott mot äktenskapet. Snarare verkar det som att den kan 

vara en viktig faktor för att återuppväcka ”döda” äktenskap. Det framgår i novellen att kvinnan 

under en tid varit deprimerad och nedstämd vilket tyder på att det äktenskapliga livet innan 

otrohetsaffären inte var på topp. Efter att den unga mannen dykt upp i parets liv tycks de dock ha 

återfått gnistan. Mannen får till och med känslan av att befinna sig på en smekmånad när ynglingen 

väl lämnat dem. ”När vi vaknade nästa morgon tyckte jag det kändes som om vi var på 

smekmånad.”(s.215) Jag får känslan av att Wolff i den här och i flera andra noveller vill visa att när 

det inte finns någon kontrast till den äktenskapliga relationen infinner sig tristessen och parterna 

känner att de bit för bit dör. När det då uppstår en situation som äventyrar den äktenskapliga 

säkerheten, exempelvis otrohet, inser man vad man i äktenskapet har och den passion man en gång 

kände för sin partner väcks återigen till liv.  

      Teman som det dödande äktenskapet och otrohet är framträdande i hela novellsamlingen. Wolff 

visar genom sina noveller den komplexitet som finns i mänskliga relationer. Mannen i ”Tänk dig ett 



   27 

levande träd” handlar till synes irrationellt och känslokallt på fruns otrohet men han inser i ett 

resonemang med sig själv att den här typen av brister uppkommer i ett långt förhållande. ”Man 

lever ett liv tillsammans, man ska inte tro att allt alltid ska vara perfekt.” (s.206) Under hans 

känslokyla kan man urskilja en stark kärlek till frun.  



   28 

3. Avslutande diskussion 

Går det då att utifrån den här undersökningen säga något om vad som kännetecknar 2000-talets 

novellkonst? På den frågan måste svaret blir nej. Undersökningen är alldeles för liten för att kunna 

svara på en sådan stor fråga. Dessutom är det svårt att säga något generellt om en litterär tidsperiod 

när den ligger så pass nära i tid. För att kunna urskilja vad som är utmärkande för en tidsperiod 

behöver den kontrasteras både mot litterära perioder före och efter. Då det inte har förflutit någon 

märkbar tid efter det att dessa novellsamlingar givits ut är det svårt att ge några konkreta svar. 

Däremot kan man utifrån analyserna lyfta fram en del teman och motiv som återfinns i fyra 

novellsamlingar skrivna på 2000-talet. De kan sedermera få exemplifiera novellkonst publicerad på 

2000-talet. De fyra novellsamlingarna följer i samma anda som de novellister som slog igenom 

under mitten på 90-talet. De, många gånger debutanter, som slog igenom med novellsamlingar 

under den här perioden har lyfts fram i förhållande till tidigare litteratur. I femte upplagan av 

Litteraturens historia i Sverige har de tilldelats ett eget kapitel.
68

 Detta visar på det litterära 

erkännande de har fått som nyskapande litterär era. Här går det att läsa att novellproduktionen har 

legat relativt lågt från 1940- och 50-talen fram till mitten på 90-talet. Detta kan förklaras med att 

novellerna efter 1950-talet tappat en viktig publiceringskanal då tidskrifterna inte längre 

efterfrågade noveller i samma utsträckning som tidigare. Vidare diskuteras varför det plötsliga 

uppsvinget kom under mitten på 90-talet. En anledning som förs fram är de skrivarkursen som 

uppstod runt om i landet och det program i Litterär gestaltning som kom vid Göteborgs universitet i 

slutet på 90-talet. Även i Litteraturens historia i Sverige förs de amerikanska influenserna på tal 

med namn som Ernest Hemingway och Charles Bukowski men även Raymond Carver. Oavsett om 

författarna själv erkänner dessa influenser eller ej står deras prosa många gånger starkt i samklang 

med dessa författare. Ytterligare en aspekt som bör lyftas fram både som orsak till novellgenrens 

plötsliga uppsving och på tal om inspiration är det film- och bildlandskap som samhället nu 

befinner sig i. Novellen och novellsamlingen erbjuder en möjlighet till episodisk prosa på ett sätt 

som romanen traditionellt inte gör.
69

   

     Novellboomen på 90-talet brukar tidsmässigt antas omfatta mitten på 90-talet fram till 2001. I 

Litteraturens historia i Sverige kan man läsa att framgången mattades något efter den här perioden. 

Detta skedde av olika anledningar. Dels på grund av att en del av författarna som debuterade med 

novellsamlingar övergick till romanskrivande, exempelvis Jerker Virdborg. Dels på grund av att 

kritikerna ledsnade på vad de menade var en för enkelspårig novellkonst.
70

 Jerker Virdborg 
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framhåller dock i sin essä att nittiotalsnovellistiken inte alls var enkelspårig och likriktad utan 

istället bred både vad gäller tematik och arbetssätt. Han menar i stället att det är kritikerkåren själv 

som stått för likriktigheten i betraktandet av novellsamlingarna under 90-talet. Exempelvis i de 

ständiga jämförelserna med Carver.
71

 Ninni Holmqvist säger i en intervju med tidskriften 00-tal att 

hon själv inte ens läst Carver. Trots det har hon ofta påståtts vara inspirerad av honom. Hon menar 

dock att efter att till slut ha läst honom kan hon förstå associationen.
72

 Holmqvists uttalande 

rättfärdigar till viss del jämförelsen med Carver. Många gånger kan inspirationen komma indirekt 

och föregås av flera led. Exempelvis kan en författare inspireras av ett författarskap som i sin tur är 

influerat av ett annat. På så vis kan likheter uppstå mellan litteratur där författarna inte ens känner 

till varandra som i Holmqvists fall.   

      En sammanfattning av de mest framträdande teman som framkommit vid närläsning av 

novellerna kommer nu att göras. Dessa är indelade i tre huvudgrupper: De ensamma människorna, 

Det vardagliga med tvist samt Det otillräckliga språket.  

 

3.1 De ensamma människorna 

Det som blir mest framträdande när man jämför dessa novellsamlingar är att de ensamma 

människorna ständigt återkommer. I Det var länge sedan det var så här spännande möter vi 

karaktärer som den ensamma mannen på campingplatsen någonstans i Sverige och den ensamma 

kvinnan som hittar skit i trapphallen. Jonas Karlsson presenterar i Den perfekte vännen Björn som 

är så ensam och oförstådd att han konstruerar ett eget rum som igen annan kan se. Samma 

novellsamling ger oss i ”Den perfekte vännen” en man som lever till synes framgångsrikt liv med 

fru och barn men inom sig bär på en stor ensamhet. I Jerker Virdborgs novellsamling Landhöjning 

två centimeter per natt är de ensamma människorna inte lika tydligt framträdande. Men de finns 

där. Där framträder de mer i periferin än vad de gör i de övriga novellsamlingarna där de ofta intar 

första rummet. I novellen ”Måndag morgon: Middelkerke” möter vi den ensamma, smått rasistiska 

och otrevliga pappan som tillsammans med sin son ska resa till Belgien. Sonen följer med mot sin 

vilja, för att uppfylla sin plikt som son. Även i ”Efter födelsedagen” stöter man på den ensamma 

människan i periferin. Här är systern Ingegerd som brodern Lennart försöker göra glad. Man får 

känslan av att både Lennart och sonen i ”Måndag morgon: Middelkerke” inte enbart av egen vilja 

umgås med systern respektive fader utan de ser det som en god gärning de måste utföra gentemot 

sina släktingar.  

     I Många människor dör som du möter vi människor som lever i relation med andra, ofta 
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äktenskap. Det är dock ingen garanti för att inte känna sig ensam. Wolff visar tvärt om upp en bild 

av hur relationer kan förstöra människor. I ”Och vid hissen hängde nyckeln” ger oss Wolff ett 

porträtt av två par i olika skeden av livet. Ett yngre par i en tidig fas av relationen samt ett äldre par 

i livets och relationens slutskede. Det äldre paret visar tydligt bilden, som Wolff ofta skapar, av hur 

äktenskapet förstör, stänger in människor och slutligen leder till död och förruttnelse. De äldre paret 

beskrivs som spröda och förtorkade. I ”Ingenmansland”, första novellen i Många människor dör 

som du, möter vi en kvinna som anlitat en privatdetektiv för att spana på maken som hon tror är 

otrogen. Hon lyckas på något sätt få mötet med privatdetektiven till en underlig sexuell lek. Det 

visar sig sedan när mannen kommer hem att detta inte är första gången kvinnan gjort något sådant. 

Då får man känslan av att vi mött en psykiskt instabil och ensam kvinna som gör allt för att få 

människors bekräftelse. 

     Hur kommer det sig att så många av karaktärerna man möter upplevs så ensamma? En förklaring 

kan ligga i att människan i dagens samhälle på många sätt är ensammare än vad hon varit förr. Trots 

att samhället erbjuder många skyddsnät har den mellanmänskliga relationen minskat. Vi lever i ett 

många gånger karriärfokuserat samhälle där vi ibland glömmer bort människorna runt omkring oss. 

Vi lämnar våra barn på dagis direkt efter att de ha vaknat och hämtar dem när det blivit dags för 

middag och läggdags. Våra äldre bosätter sig numera på olika former av ålderdomshem istället för 

att leva kvar med familjerna i olika former av generationsboende som de ofta gjorde förr. 

Ålderdomshemmen eller serviceboenden som de kanske ska kallas idag är många gånger så strikt 

reglerade att de äldre kan uppleva en känsla av instängdhet. Här finns en tydlig parallell till Wolffs 

novell ”Och vid hissen hängde nyckeln”. Idag umgås vi kanske mycket med föräldrar eller mor- och 

farföräldrar utifrån en känsla av dåligt samvete. Jämför novellerna ”Efter födelsedagen” och 

”Måndag morgon: Middelkerke” av Jerker Virdborg. Kanske är det samma sak med våra relationer 

som Lina Wolff försöker gestalta. Vår tid går åt till så mycket annat att vi inte har tid att ta till vara 

på de vi lever tillsammans med. Gestaltandet av den ensamma människan återfinns som motiv även 

i romaner från 1980- och 90-tal där de skildrar ”ett samhälle där kyla och avstånd alienerar 

människan”.
73

  

 

3.2 Vardag med tvist 

Ytterligare ett gemensamt tema är den hotfulla vardagen. De till det yttre vardagliga händelserna 

visar sig vid en närmare granskning ofta bestå av underliggande hot, en hel del svärta och ibland 

absurda inslag. Det är inte ofta novellerna slutar med en känsla av att saker klarats ut och man 
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lämnar sällan karaktärerna i lycka. Vid närläsningen har jag stött på miljöer som ofta är hämtade ur 

en medelklassmiljö i förortens eller landsbygdens Sverige. Möjligtvis kan Jonas Karlsson här ses 

som undantaget. Hans noveller utspelar sig ofta i Stockholm. Det är dock inte frågan om några 

hippa caféer eller inneställen utan det är tråkiga myndighetskontor, medelklasslägenheter och 

miljöer bakom bröddisken på NK. Vad gäller bröddisken på NK blir det väldigt tydligt vilket 

perspektiv novellerna anlägger. Det är personer bakom disken, de arbetande, och inte de som tagit 

sig tid för att handla, de välbärgade, som skildras. Ofta är det medelklassen som skildras men ibland 

även de socialt utsatta som Björn i ”Rummet”. Detta ligger i linje med 90-talsnovellerna då de, som 

Dan Jönsson påpekar, intresserar sig för miljöer ur den både geografiska och sociala periferin.
74

 

Enligt mina analyser är detta en genomgående trend även i de fyra novellsamlingarna från 2000-

talet. Hos Cecilia Davidsson besöker vi till exempel, husvagnscampingar (”Ingen gröngöling 

precis”), medelklassens villakvarter (”Tjuv och polis”, ”I grannskapet”) lägenhetskomplex (”ingen 

skit”), tunnelbanevagnar (”Vad tanter inte vet”) och turistorter (”Bestämmande”, ”Det var länge 

sedan det var så här spännande”, ”Liv och död”). Jerker Virdborg tar oss med till flygplatser 

(”Måndag morgon: Middelkerke”), medelklasshem (”In”, ”Henry Linda Iréne”), landsbygden 

(”Ärende”, Kurvan, lilla Karlssons väg”). Det som utmärker Lina Wolff i förhållande till de övriga 

är att hon placerar händelserna i novellerna många gånger utanför Sveriges gränser, utan att det är 

svenska turister som gestaltas. Hon ger oss en inblick i vanliga spanska människors vardag. I linje 

med de övriga författarna är miljöerna även hos henne ofta hämtade ur medelklassen, med den 

skillnaden att det är den spanska medelklassen.  

     När vi talar om personerna i novellerna så kan ett intressant fenomen lyftas fram. Det är 

nämligen så att de båda manliga författarna, Jonas Karlsson och Jerker Virdborg, uteslutande arbetar 

med manliga huvudpersoner. Lina Wolff och Cecilia Davidsson följer inte samma mönster. De har 

både manliga och kvinnliga huvudpersoner. Är detta en slump eller inte? Jag kommer inte att 

fördjupa mig i den frågan här då den rör sig något utanför uppsatsens ämnesområde men det är värt 

att påpeka. 

  

3.3 Det otillräckliga språket 

Något vi också stöter på i samtliga fyra novellsamlingar är hur den bristande språkliga 

kommunikationen på olika sätt står i vägen för människors liv och lycka. Språket, både det som 

sägs och det som inte sägs, har fått en så pass stor betydelse i många av de noveller här analyserade 

att jag anser att det får en tematisk betydelse. Tittar vi exempelvis på novellen ”Ingen gröngöling 
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precis” av Cecilia Davidsson så är den bristande språkliga kommunikationen mannen och kvinnan 

emellan ett av de viktigaste motiven. Jonas Karlsson har en novell som enbart är en muntlig 

redovisning, ”Muntlig redovisning”. Vem det är som håller den muntliga redovisningen eller i vilket 

sammanhanget den hålls får man inte reda på. Novellen består enbart av den muntliga 

redovisningen och ger ingen information om hur situationen ser ut där denna redovisning framförs. 

Novellen inleds med ett talstreck vilket visar att det vi läser är det som den här personen framför, 

det är således inte manuskriptet vi läser. Mest iögonfallande är att framställningen inte är speciellt 

bra:  

 

Ni fattar ju vem det är, eller hur? Inte? Jamen en bild, tänk er en bild. Nämen 

nu har jag ju sagt det. A, skitsamma, det är han i alla fall. Karl Bild. Han är 

politiker och typ statsminister eller ännu mäktigare än statsministern. Typ den 

som statsministern måste fråga om lov... Och jag är rätt säker på att det e han. 

Det är helt sjukt likt i alla fall. Och han e typ den enda å kolla på dårå, för 

alla andra bara sitter å läser och dom där snubbarna e ju så djävla så 

atomuren stannar. A. Jag sitter där i vilket fall. (s.149) 

 

Jag tolkar den här novellen som en reaktion på den dåliga språkliga förmåga många unga har idag. 

Kan novellen vara ett inlägg i debatten om ungas sviktande språkliga kompetens?  

 

3.4 Avslutande kommentar 

Många av de motiv och teman som var framträdande under 90-talets novellboom har följt med in i 

2000-talets novellkonst. Vi ser fortfarande författare som illustrerar hur vårt samhälle skapat 

ensamma individer. Miljöerna som skildras är fortfarande hämtade från landsbygden eller förorten. 

Det är den vanliga människan som skildras. Den bristande språkliga förmågan är tydligt 

framträdande. Avslutningsvis är det dags att blicka framåt. Som Dan Jönsson skriver är det svårt att 

”skriva litteraturhistoria med blott ett par års avstånd”.
75

 Det skulle därför vara intressant att se vad 

motsvarande analyser om ett par decennier kan säga oss. Möjligen kan de urskilja en större skillnad 

mellan 90-talets noveller och 00-talets. Det skulle även vara intressant att se om novellgenren 

behållit sin ställning eller om möjligen genrernas gränser uppluckrats. Inledningsvis påpekades det 

hierarkiska förhållandet som länge funnit mellan roman- och novellgenrerna. Beata Arnborg skriver 

att novellboomens påverkan på samtidsprosan lett till att genrer börjar överskridas. Hon har sett att 

många nya romaner skrivs i en så pass episodisk form att de nästan kallas noveller. Som exempel 

nämner hon Maria Zennströms roman Katarinas sovjetiska upplevelser som belönades med Borås 

tidnings debutantpris 2002. Romanen ansågs av en recensent bestå av ”fragmentariska 

filmsekvenser”. Med detta vill Arnborg föra fram att den bildvärld vi idag lever i och som många nu 
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verksamma författare vuxit upp i påverkat litteraturen. Här har novellerna varit en 

inspirationskälla.
76
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