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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och intresseområde 
Den här uppsatsen kommer att behandla två författarskap som få läsare spontant skulle 

associera till varandra. Bakgrunden till den nu föreliggande uppsatsens tillkomst kan därför 

förtjäna en förklaring. 

Första gången jag stötte på Lars Ahlins författarskap var i skolans svenskundervisning.  

Därefter stötte jag på författarskapet i universitetets grundutbildning i litteraturvetenskap, och 

jag har regelbundet sett referenser till Lars Ahlin i kulturdebatten och litteraturstudier. Med 

tiden har en bild av en kanoniserad, och kanske ikoniserad, särling med ett säreget språk och 

en säregen tankevärld växt fram. En bild av en grubblande, etiskt och estetiskt sökande, 

religiöst anstruken författare, fast inskriven som en del av det uppburna litterära 40-talet efter 

ett ”avfall” från tidigare ideologiska uppfattningar etsade sig fast.  

James Kelmans författarskap stötte jag på första gången när jag råkade hitta romanen How 

late it was, how late i en pockethylla i Skottland under en resa. Det var en lågbudgetresa och 

jag behövde sysselsättning när jag gömde mig i tältet för att komma undan knotten på 

kvällarna. Av ”puffarna” på omslaget förstod jag att det var en delvis uppskattad och 

prisbelönt författare, men också en kontroversiell och skandalomsusad sådan. Genom möten 

på vägen och källor på internet växte sedan bilden av en begåvad, egensinnig, kanske 

smaklös, kanske spekulativ, polemisk, programmatisk och konfliktsökande författare fram.  

Problemet för mig som läsare var att ingen av de bilder av författarskapen som jag fått mig till 

livs sa något väsentligt om den litteratur jag mötte i min egen läsning. Den humor, det 

mustiga bildspråk, de tilltufsade hjältar och det engagemang jag mötte i Ahlins prosa stämde 

illa med min handboksbild av det litterära 40- talet. På samma sätt avspeglade den offentliga 

bilden inget av den humor, språkliga lekfullhet, flitiga användning av paradoxer och den 

innerlighet som mötte mig i Kelmans prosa. Av någon anledning ökade det intresset för 

respektive författare hos mig. 

Till saken hör att min relation till Ahlins och Kelmans litteratur, om än uthållig, aldrig varit 

helt harmonisk. Många författarskap kan aktualiseras en period, till och med slukas, för att 

sedan överges igen. Men Ahlins och Kelmans prosa har för mig alltid haft någonting som 

både stött bort, gjort att jag tvingas lämna dem, för att sedan återvända. 
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Så småningom upptäckte jag också att båda författarna var flitiga debattörer, både i estetiska 

och i icke-estetiska frågor. De hade alltså uppenbarligen brytt sig om att producera en rad 

texter kring estetiska frågeställningar, men de hade också uppenbarligen ett behov av att 

deklarera sin syn även i frågor som kan betraktas som etiska och politiska. Då började jag 

intressera mig även för dessa aspekter av deras verksamhet. 

Jag började nu tycka att jag såg fler och fler likheter mellan dessa författare. Både i deras 

skönlitterära och icke skönlitterära texter fanns en rad beröringspunkter dem emellan. Jag 

tyckte mig också se samband mellan formen på deras prosa och deras resonemang om olika 

estetiska frågeställningar. Jag började ana mönster, både med avseende på sådant som gjorde 

deras litteratur lockande och sådant som gjorde den svårtillgänglig och utmanande. För mig 

blev jämförelsen extra intressant just eftersom kontexterna kring deras respektive 

författarskap såg så olika ut och deras författarroller likaså. När jag väl börjat tänka i dessa 

banor så tyckte jag också att skillnaderna gjorde det lättare för mig att se likheterna, liksom 

likheterna kastade ljus över skillnaderna. I och med det bestämde jag mig för att det skulle 

kunna vara fruktbart att göra en komparativ analys av Ahlins och Kelmans estetiska 

utgångspunkter och deras prosa. Jag ville helt enkelt se i vilken utsträckning det gick att finna 

beröringspunkter i deras estetiska tänkande och i deras säregna prosa, samt möjliga samband 

däremellan.       

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är alltså att göra en jämförande undersökning av Lars Ahlin och James 

Kelman med avseende på deras prosa, samt deras estetiska utgångspunkter så som de själva 

formulerat dem. På så sätt borde både gemensamma drag kunna påvisas och de skönlitterära 

och icke skönlitterära texterna kunna kasta visst ljus över varandra. Jag avser särskilt 

uppmärksamma författarnas förhållande till den litterära traditionen och den litterära formen. 

Inte minst hantering och problematisering av berättarinstansen.  

Studiens utgångspunkter kan motiveras med att den når flera mål samtidigt. En dylik 

jämförande undersökning av de två författarskapen och dessa författares estetiska 

utgångspunkter har aldrig tidigare gjorts. I flera avseenden har dessutom de aspekter jag 

kommer att lyfta fram inte visats någon större uppmärksamhet i tidigare forskning rörande de 

enskilda författarskapen. Till sist är det överlag ovanligt med jämförande analyser av 

författarskap som inte enkelt kan föras samman i tid, rum eller genom möjlig direkt 

intertextuell påverkan. Studien har därför delvis också som ambition att diskutera hur fruktbar 
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en sådan jämförelse kan vara. Flera av de aspekter av författarskapen och författarnas 

estetiska utgångspunkter som jag lyfter fram i studien hade sannolikt inte aktualiserats om jag 

inte hade läst dem bredvid varandra.  

Även om de aktuella författarna inte har några gemensamma beröringspunkter i tid och rum, 

så har de dock en oundviklig gemensam referenspunkt i det att de ingår i en, delvis global, 

litterär tradition. En litterär tradition som de båda också förhåller sig aktivt till i sitt 

författarskap. Dels eftersom alla verksamma författare sannolikt gör det i viss mån i sin 

verksamhet. Dels explicit och medvetet när de uttalar sig om estetiska frågor. Av den 

anledningen är det också nödvändigt att i viss utsträckning sätta dem i relation till dessa 

traditioner. 

Någonting bör också sägas om avgränsningar för denna studie. Jag har ingen ambition att 

uttömmande behandla författarnas prosa eller av deras estetiska synpunkter och utsagor.  Jag 

kommer att kunna visa på vissa aspekter av författarnas skönlitteratur och estetiska 

utgångspunkter, men en rad aspekter kommer att förbli oomnämnda av praktiska skäl. Jag kan 

inte ens påstå att det är de viktigaste eller de mest relevanta aspekterna som lyfts fram, utan 

snarare de som aktualiseras av den jämförande metoden. Studiens syfte är heller inte att göra 

en sådan värdering av de två författarskapen. 

En ytterligare avgränsning bör också göras mot bakgrund av mitt val att se på skönlitteraturen 

i relation till författarnas estetiska utsagor. Jag undersöker båda dessa aspekter av 

författarskapen. Det betyder dock inte att jag ser någon kausal relation mellan dessa aspekter. 

Jag anser definitivt att läsning av den ena texttypen kan berika läsningen av den andra. Jag 

anser dock inte det går att uttala sig om mer än de mönster jag själv ser utan betydligt 

grundligare analysarbete och andra underlag än vad den här studiens ambitionsnivå ger 

utrymme för. Frågan om författarintentionen är komplicerad. Författare brottas sannolikt med 

estetiska frågeställningar både utifrån utgångspunkten att de har en bestämd åsikt de vill 

förmedla och utifrån att de upplever ett praktiskt problem som behöver artikuleras. Hur 

relationen ser ut mellan deras estetiska tänkande och deras litterära praktik är därför för 

komplicerad för att enkelt bestämmas utifrån läsning av skönlitterära och estetiska källtexter. 

Jag begränsar därför mina anspråk till utpekande av möjliga samband och möjliga läsningar – 

inte orsak och verkan!  

De frågeställningar jag tar min utgångspunkt i är flera. Jag vill undersöka vilka 

beröringspunkter som finns mellan Lars Ahlins och James Kelmans estetiska utgångspunkter. 
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Jag vill också undersöka om det finns likheter mellan Lars Ahlins och James Kelmans 

respektive förhållningssätt till den litterära traditionen. Jag vill också undersöka vilka likheter 

som finns i Lars Ahlins och James Kelmans skönlitterära prosa med avseende på val av 

motiv, hantering av den litterära formen och berättarinstansen. Utifrån dessa frågeställningar 

avser jag peka på några mönster jag tror mig ha funnit i författarnas estetiska utgångspunkter 

och narrativa strategier. 

1.3 Teori och Metod 
Uppsatsens analysdel sönderfaller naturligt i två delar, både med avseende på innehåll och 

med avseende på teori och metod. Första delen utgörs av en analys av de båda författarnas 

estetiska utgångspunkter, andra delen av analysen av deras respektive skönlitterära prosa. 

I analysen av författarnas estetiska utgångspunkter kommer jag att göra en komparativ 

närläsning av publicerade texter från respektive författare. Det gör jag mot bakgrund av en 

allmän förståelse av de estetiska ideal som författarna kan antas ha förhållit sig till utifrån de 

uttalanden de gjort. Det finns givetvis inget självklart sätt att ta ställning till vilka estetiska 

traditioner som är relevanta. Eftersom jag för mitt syfte bara behöver en mycket allmän bild 

som referenspunkt så har jag valt att utgå från de dominerande breda ismer som kan antas ha 

haft giltighet på litteraturens område fram till författarnas aktiva tid, nämligen realismen, 

naturalismen, symbolismen och modernismen. 

I analysen av skönlitteraturen avser jag använda mig av begrepp hämtade från narratologisk 

teori.
1
 Eftersom jag i huvudsak vill analysera de skönlitterära verkens form så erbjuder 

narratologins begrepp bra redskap. Jag vill dock understryka att jag inte avser göra någon 

fullständig narratologisk analys av något av de behandlade verken i undersökningen. Jag har 

bara använt de begrepp som har tjänat mitt syfte vid varje del av analysen. Huvudsakligen 

kommer begrepp från två olika teoretiker att användas, nämligen Gerard Genette och 

Seymour Chatman. Genettes begreppsapparat kommer jag att ha användning av vid analysen 

av hur Lars Ahlin och James Kelman hanterar berättarinstansen i sin prosa. Jag kommer att 

                                                 
1
 Så gott som alla begrepp inom den narratologiska teorin är omtvistade och livligt debatterade. Jag avser inte 

här ta ställning i några teoretiska debatter inom det narratologiska forskningsfältet. Begreppen används istället i 

sina mest elementära betydelser och får, om inte annat anges, sin närmare bestämning av det sammanhang inom 

vilket de används. Den som ytterligare vill fördjupa sig i teoretiska diskussioner inom narratologin kan finna 

matnyttiga resonemang i exempelvis följande översiktsverk: Seymour Chatman, Story and Discourse. Narrative 

Structure in Fiction and Film (1973) (Ithaca, 1980); Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative fiction (1983) (London 

& New York, 1997); Mieke Bal, Narratology  (Toronto, Buffalo etc., 2009). Debatten speglas också i bland 

annat följande monografier och antologier: Gérard Genette, Narrative Discourse. Revisited (1983) övers. (New 

York, 1988); New Perspectives on Narrative Perspective, red. Willie Van Peer & Seymour Chatman (New York, 

2001); Narrative Theory vol. 1 - 4, red. Mieke Bal (London & New York, 2004). 
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använda Genettes begrepp för att analysera i vilken relation berättarinstansen står till 

berättelsen och dess karaktärer. Chatmans begreppsapparat kommer att komma till 

användning, dels i analysen av hur Ahlin och Kelman ser på rollfördelningen i den narrativa 

berättarsituationen, dels för analysen av vilken grad av intresse berättarinstansen har i det som 

berättas. De begrepp jag använt mig av kommer att introduceras i samband med att de förs in i 

undersökningen och därmed kommer till användning. 

I övrigt kommer jag att använda mig av etablerade, allmänna begrepp från litteraturstudiet 

(exempelvis motiv, tema, metafor, med mera) som knappast kräver någon bestämning här. Jag 

kommer dessutom, till sist, att använda begreppen grotesk och ironi i samband med två längre 

resonemang. Dessa begrepp kommer att närmare bestämmas i samband med att de 

introduceras och kommer till faktisk användning i undersökningen.  

Som auktoritet när det gäller de svenska benämningarna av de narratologiska begreppen lutar 

jag mig mot Maria Nikolajeva som skrivit den fullödigaste översikten över narratologin som 

finns att tillgå på svenska, nämligen Barnbokens byggklossar.
2
 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns gott om tidigare studier rörande båda författarskapen, men det är inte ett så 

omfattande material att jag tvingats välja bort något material på förhand. Det finns, så att 

säga, inga forskningstraditioner man måste kliva in i för att omfattningen på 

sekundärlitteraturen ska bli hanterlig. I båda fallen har frågor som angränsar till min studie 

behandlats, men - naturligt nog – alltid ur andra perspektiv. Jag har valt att presentera 

forskningen om de olika författarskapen separat. Jag presenterar alla monografier, samt de 

artiklar eller utdrag ur andra verk som jag bedömer som relevanta.
3
 

Ahlinforskningen 

Ahlinforskningen har på ett eller annat sätt alltid förhållit sig till Ahlins egensinniga och 

fascinerande tankevärld.  Den utgör en komplex och till synes outsinlig källa till tolkningar 

och associationer. Det är något som gör författarskapet rikare, men det riskerar också att göra 

studenten rådlös. Det finns helt enkelt ingen gräns för de samband och förbindelser som går 

att upprätta! Jag har valt att hantera detta faktum så att jag ställt höga krav på direkt koppling 

mellan sekundärlitteraturens resultat och mitt eget intresseområde för att avgöra om en studie 

bör betraktas som relevant. 

                                                 
2
 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (2004), Lund 2011. 

3
 Med begreppet ”monografi” avser jag här en skrift som på ett uttömmande sätt behandlar ett föremål eller ett 

ämne och inte utgör del av en periodisk utgivning. 
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Helen Andersson, den senaste som skrivit en monografi rörande Ahlins författarskap 

presenterar en mer systematisk översikt över Ahlinforskningen. Hon tyckte sig se en 

möjlighet att grovt dela in Ahlinforskningen i ett antal kategorier utifrån val av angreppsätt 

och intresseområde.
 
Dock såg hon alltid att Ahlins tankevärld fanns med som fond.

 4
 Till 

skillnad från Andersson ser jag dock svårigheter att kategorisera Ahlinforskningen. Å ena 

sidan finns en stark kontinuitet i att alla studier, oavsett metodval och utgångspunkt, alltid 

återkommer till Ahlins tankevärld. Å andra sidan återfinns en stark pluralism, heterogenitet 

och självständighet i alla de olika strategier som valts för att närma sig Ahlins prosa. Alla 

försök att teckna några huvudspår blir därför enligt mig missvisande. En anledning till att det 

ser ut så kan vara det som Erik A. Nielsen pekade på 1966 i inledningen till den första större 

Ahlinstudie som publicerades: 

Man nalkas olika författarskap på olika sätt. Många konstverk visar sig ha en utpräglat medveten 

hållning i ett avseende, medan de i andra är föga utvecklade. … Sådana författarskap kan 

läsaren efter en kortare eller längre tillägnelseperiod ge en placering i sitt medvetande och sen 

betrakta som någorlunda uttömda, deras yttergränser som någorlunda angivna. … Andra 

författarskap visar sig innehålla en konstnärlig medvetenhet, som under läsningen ständigt 

utvidgar sig för läsaren. Varje gång man tror att man äntligen har tillägnat sig dem, placerat dem 

innanför sitt eget medvetandes gränser, visar det sig att de likväl har en större omfattning, att de 

ständigt placerar läsaren.
5
 

Jag tror att den känsla Nielsen ger uttryck för kan vara en orsak till att forskningen inte hittat 

någon kungsväg in i Lars Ahlins författarskap. Varje försök drar upp ett nytt intressant spår, 

men visar också oundvikligen på sin egen ofullständighet. På grund av detta drag hos Ahlin- 

forskningen väljer jag att presentera den i den enda ordning som enligt mig inte blir 

missvisande, nämligen kronologiskt. 

Ulf Lindes artikel ”Det Ahlinska alternativet” från 1960 får sägas vara den första brett 

anlagda analys av Ahlins författarskap som publicerades.
6
 Den drog upp spår i 

Ahlintolkningen och Ahlinreceptionen som blev bestående. Enligt Linde leder Ahlins estetik 

till en ny syn på läsaren som aktiv och medskapande, och därmed till en ny konst som tar just 

detta som sin utgångspunkt. Linde utgår från Ahlins estetiska utsagor och sin egen läsning av 

                                                 
4
 Helen Andersson försöker sammanfatta kärnan i Ahlin-forskningen på följande vis: ”Sammanfattningsvis kan 

sägas att Ahlinforskningen tycks söka … ett etiskt centrum, vilket hela författarskapet sägs utgå ifrån – 

jämlikheten i kärleken och döden. Det utläggs ur olika (litteraturvetenskapliga) synvinklar insatta i estetiska 

(Linde, Nielsen), politiska (Melberg) och teologiska (Linder, Lundell, Fredriksson, Hansson) sammanhang.” 

(Helen Andersson, Det etiska projektet och det estetiska, diss. Lund; Stockholm och Stehag 1998, s. 60.) 
5
 Erik A. Nielsen, Lars Ahlin. Studier i sex romaner (1967) övers., Stockholm, 1968, s. 7. 

6
 Ulf Linde, ”Det Ahlinska alternativet”, Bonniers litterära magasin 1960:6. 
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Ahlins romaner, något som har en självklar beröringspunkt med denna uppsats 

intresseområde. Eftersom Linde inte söker bryta ut specifika aspekter för att möjliggöra 

komparation har den dock mest betydelse som bakgrund för specifika, konkreta iakttagelser i 

de estetiska utsagorna och romantolkningarna. 

Erik A. Nielsen närmar sig Ahlin helt utifrån texten.
7
 Hans studie består av analyser av sex 

romaner, men gör också anspråk på att frilägga grundmotiv som har giltighet även för övriga 

romaner i författarskapet. Eftersom Nielsen, liksom jag, delvis ägnar sig åt detaljerad 

textanalys, har Nielsen varit en självklar referenspunkt i analysen av Om. 

Arne Melberg har i sin avhandling På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins 

författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar försökt applicera en dialektisk metod 

på Lars Ahlins författarskap och placera Ahlins författarskap och dittillsvarande produktion i 

en både litteraturhistorisk och samhällelig kontext.
8
 Melbergs studie berör med sitt breda 

angreppssätt de flesta intresseområden för den här studien. Samtidigt innebär det breda 

angreppssättet, som söker att litteratursociologiskt förklara hela Ahlins författarskap utifrån 

en specifik teori, en så komplex och sammansatt konstruktion att studien blir svår att använda 

utan att ta ställning till dess helhet. Något som den här studien inte har förutsättningar att 

göra. Melberg är samtidigt en av de Ahlinstudier som explicit och utförligt behandlar 

förekomsten av ironi och groteska inslag i Ahlins prosa, samt Ahlins relation till 

modernismen och realismen, vilket jag också berör i den här studien. 

Hans- Göran Ekmans Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism analyserar 

Lars Ahlins tidiga prosa utifrån framförallt genreperspektiv och genetisk påverkansanalys.
9
 

Han behandlar också relationen till realismen och förekomsten av grotesk i Ahlins prosa, 

något som har betydelse för den här studien. 

Staffan Bergsten har i artikeln ”Lars Ahlins mystiska grundupplevelse” problematiserat 

karaktären av den personliga upplevelse som Ahlin framhållit som fundamental för sin egen 

verklighetsuppfattning, och därmed för den utgångspunkt för hans författarskap som all 

                                                 
7
 Erik A. Nielsen, Lars Ahlin. Studier i sex romaner (1967) övers., Stockholm 1968. 

8
 Arne Melberg, På väg från realismen. En studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära 

förutsättningar, diss. Stockholm 1973. 
9
 Hans-Göran Ekman, Humor, grotesk och pikaresk. Studier i Lars Ahlins realism, diss. Uppsala; Östervåla och 

Uppsala 1975. 
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forskning förr eller senare anknyter till.
10

 Den har haft stor betydelse för hur jag i denna studie 

förhåller mig till Ahlins estetiska utsagor, men har inte påverkat studien på något konkret sätt. 

Den svenskfödde men Kalifornienbaserade Torborg Lundell har i den engelskspråkiga Lars 

Ahlin introducerat författarskapet för en engelskspråkig publik.
11

 Studien tar sin utgångspunkt 

i Ahlins religiositet och därmed förknippade motiv i tolkningarna av hans litteratur. Med sin 

översiktskaraktär och utgångspunkt i Lars Ahlins religiösa tro så har inte studien haft någon 

nämnvärd betydelse för den här undersökningen. 

Gunnar D. Hanssons Nådens oordning är en grundlig analys av romanen Fromma mord med 

utgångspunkt i Ahlins lutherska tro, men behandlar också Ahlins hela tankevärld utförligt.
12

 

Denna studie har haft stor betydelse för min analys av Ahlins estetiska utgångspunkter, även 

om huvudintresset för Hansson – Ahlins trosuppfattning – faller utanför intresseområdet för 

min uppsats. 

Carin Röjdalen studerar i ”Men jag ville hjälpa”. Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik 

just novellisten Ahlins estetiska strategier.
13

 Studien är explorativ och har ett brett anlagt 

angreppssätt. Röjdalen använder en rad analysmetoder, bland annat receptionsstudier.  

Avhandlingen är den första monografi som skrivits om Ahlins novellkonst och jag har haft 

stor glädje av denna för analysen av Ahlins noveller. Röjdalens avhandling berör, liksom jag,  

berättarstrategier i den faktiska texten och var därför en naturlig referenspunkt under hela 

analysarbetet. 

Teologen Helen Anderssons Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga 

perspektiv på Lars Ahlins författarskap är en grundlig studie av Ahlins sista roman Din 

livsfrukt och använder romanen för att analysera textens form och funktion utifrån ett etiskt 

perspektiv.
14

 Eftersom Anderssons angreppssätt utgår från författarintentionen och behandlar 

narrativet som uttryck för etiska frågeställningar har avhandlingen inte haft någon direkt 

betydelse för mitt analysarbete. 

                                                 
10

 Staffan Bergsten, ”Lars Ahlins mystiska grundupplevelse”, ur Från Snoilsky till Sonnevi. 

Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Gunnar Brandell, red. Jan Stenkvist, Malmö 1976. 
11

 Torborg Lundell, Lars Ahlin, Boston 1997. 
12

 Gunnar D. Hansson, Nådens oordning, diss. Göteborg; Stockholm 1988. 
13

 Carin Röjdalen, ”Men jag ville hjälpa”. Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik, Skrifter utgivna av 

Litteraturvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs Universitet Nr 31, diss. Göteborg 1997. 
14

 Helen Andersson, Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins 

författarskap, diss. Lund; Stockholm och Stehag 1998. 



 12 

Den enda studie jag funnit som behandlar Ahlins prosa ur ett strikt narratologiskt perspektiv 

är Göran Printz-Påhlsons artikel ”Narrativa strategier hos Lars Ahlin. Självinneslutning och 

självreferens i Kvinna, kvinna”.
 15

 Han analyserar där romanen Kvinna, kvinna med hjälp av 

bland annat en narratologisk begreppsapparat. Artikeln är förhållandevis kort och lyfter på 

begränsat utrymme fram flera vitt skilda aspekter utan att diskutera någon av dem utförligt.  

Utöver detta finns en rad texter om Ahlin som är både skarpsinniga och behandlar intressanta 

aspekter av författarskapet. Ingen av dem har dock så stark koppling till den här studien att 

det motiverar en presentation här.   

Kelmanforskningen 

Också om James Kelman och hans litteratur finns en rad monografier, uppsatser och artiklar. 

Jag ska redogöra för samtliga monografier, samt ett antal verk och artiklar som har direkt 

anknytning till det jag själv undersöker. Kelmanforskningen är liksom Ahlinforskningen svår 

att kategorisera men återkommer också till ett centrum bestående av Kelmans tankevärld och 

uttalade estetiska och politiska perspektiv. 

Cairns Craig har i artikeln ”Resisting Arrest: James Kelman” analyserat utmärkande drag i 

James Kelmans prosa.
16

 Craigs studie är till sin natur explorativ och han behandlar på 

begränsat utrymme en rad frågor, exempelvis motiv, berättarmodus och frågor som rör 

författarintentionen. Hela uppsatsen har bäring på min undersökning. Värt att nämna är dock 

att Craigs undersökning är statisk i ett avseende, och inte analyserar de stora skiftningar som 

finns inom författarskapet och som har viss betydelse för den här uppsatsens intresseområde. 

John Corbett har i Language and Scottish Litterature använt James Kelmans prosa som ett av 

flera litteraturexempel.
17

 Corbetts syfte är att visa hur man kan använda lingvistiska och 

språkvetenskapliga metoder för att utforska skotsk litteratur.
18

 Corbett använder sig dock inte 

av modernare narratologisk teori.
19

  

                                                 
15

 Göran Printz-Påhlson, ”Narrativa strategier hos Lars Ahlin. Självinneslutning och självreferens i Kvinna, 

kvinna”, Ord & Bild, 1995:1. 
16

 Cairns Craig, ”Resisting Arrest: James Kelman, ur The Scottish Novel Since the Seventies, red. Gavin Wallace 

och Randall Stevenson, Edinburgh 1993. 
17

 John Corbett, Language and Scottish Literature, Edinburgh 1997. 
18

 Boken är sannolikt en konsekvens av att denna typ av studier etablerades i det brittiska undervisningssystemet 

först efter 1980- talet, och hur detta skulle göras i praktiken var sannolikt ett aktuellt problem för verksamma i 

skolväsendet vid tiden för bokens tillkomst.  
19

 Corbett använder uteslutande begrepp från den anglosaxiska tradition som föregick, och är en av flera källor 

till, den moderna narratologin. Den mest namnkunniga företrädaren torde vara Wayne Booth (som Corbett också 

utgår ifrån). Där förekommer inte viktiga distinktioner som utgör utgångspunkt för modernare narratologi. 

Exempelvis utgår Corbett från ”point-of-view”- begreppet och berör inte fokaliseringsbegreppet. 
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Simon Kövesis James Kelman är en brett upplagd litteraturvetenskaplig behandling av James 

Kelmans författarskap och framförallt de första sex romanerna.
20

 Studien använder också 

James Kelmans artiklar och uttalanden, receptionen av hans författarskap och visst 

arkivarbete för de egna analyserna. Det är den enda omfattande litteraturvetenskapliga studie 

av Kelmans författarskap som finns att tillgå och den har haft stor betydelse som generell 

referenspunkt för min analys. Vad avser konkreta detaljer har dock bakgrundsteckningen i 

inledningen och kapitlen som behandlar romanerna How late it was, how late och Translated 

Accounts haft störst betydelse. 

Christine Amanda Müller presenterade 2011 avhandlingen A Glasgow Voice. James Kelman´s 

Literary Language där hon analyserar James Kelmans litterära språk utifrån hanteringen av 

interpunktion, stavning, vokabulär, grammatik, svärord och kroppsspråk.
21

 Jag har ej haft 

användning för denna studie i mitt arbete. 

2011 publicerades också The Red Cockatoo. James Kelman and the Art of Commitment som 

fokuserar på James Kelmans politiska tänkande och aktivism.
22

 I huvudfokus för studien står 

inte Kelmans litteratur och jag har därför inte använt den här.  

Liksom i fallet med Ahlin finns en rad kortare texter som behandlar aspekter av 

författarskapet. Inga av dessa har dock så stark koppling till den här studien, eller erbjuder en 

så systematiskt genomförd undersökning, att det motiverar en presentation. 

1.5 Primärlitteratur och källor 
Jag har försökt välja verk som producerats under jämförbara omständigheter i de båda 

författarnas karriär. Jag tänker då på yttre villkor, som exempelvis kommersiella krav och var 

i författarkarriären de befinner. Därutöver har jag valt att också använda de två författarnas 

icke- litterära produktion som källmaterial. Eftersom jag vill ringa in ett medvetet 

förhållningssätt till formen så kommer jag alltså att behöva förhålla mig till hur författarna 

själva ger utryck för sina estetiska perspektiv, förklarar och motiverar sina vägval och 

definierar sin uppgift. Därför behandlas båda dessa textkategorier här. Eftersom författare 

ständigt utvecklas så vill jag i möjligaste mån undvika risken att använda källor 

anakronistiskt. En kommentar från 1990-talet kan mycket väl belysa en aspekt av ett verk från 

1940-talet. Utan vittnesmål om direkta samband så minskar dock sannolikheten att ett 

                                                 
20

 Simon Kövesi, James Kelman, Manchester och New York 2007. 
21

 Christine Amanda Müller, A Glasgow Voice. James Kelman´s Literary Language, diss. Adelaide; Newcastle 

upon Tyne 2011. 
22

 Mitch Miller & Johnny Rodger, The Red Cockatoo. James Kelman and the Art of Commitment, Dingwall 

2011. 
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samband verkligen funnits vid tiden för det litterära verkets tillkomst. Däremot anser jag att 

källor som har sitt ursprung kring tiden för verkets tillkomst bör kunna användas. 

Lars Ahlin 

Lars Ahlins skönlitterära produktion publicerades under två perioder. Ett drygt dussin böcker 

publicerades mellan 1943 och 1962. Därefter sju böcker mellan 1982 och 1991. Större delen 

av Ahlin- forskningen har berört verk från den tidigare perioden. Jag har av praktiska skäl valt 

att studera en begränsad mängd prosa som gavs ut kring 1940- talets mitt. Det är också under 

denna tid som större delen av Ahlins estetiska artiklar och föredrag producerades.  

I Ahlins fall finns tre samlingar innehållande artiklar, brev och föredrag utgivna. Till detta ska 

läggas en rad artiklar i tidskrifter. Jag kommer dock att utgå från källor som tillkommit kring 

1940-talets mitt. I Lars Ahlins fall finns få källor från tiden före 1940-talets mitt. 

Vid analysen av skönlitteraturen använder jag originalutgåvorna av Ahlins prosa. Vid 

analysen av icke skönlitterära källor använder jag de tre samlingar som utgivits. 

När det gäller Ahlin kommer jag också att referera till korrespondens mellan Ahlin och 

Tidens förlag (Ahlins förlag under 1940-talet) som finns tillgänglig på Arbetarrörelsens arkiv 

och bibliotek (ARAB). Detta trots att jag i övrigt inte använder något biografiskt material, 

någon korrespondens eller liknande. Jag har valt att göra så av två skäl. Dels så sammanfaller 

den tid som Ahlin var knuten till Tidens förlag med tiden för utgivningen av den litteratur 

som jag studerar. Det kan därför komplettera bilden av hur Ahlin resonerade kring estetiska 

frågor under den aktuella tiden. Dels har detta arkivmaterial hittills inte använts i Ahlin-

forskningen. Det kan därför bidra till att rikta intresse mot en hittills outnyttjad resurs inom 

forskningsområdet. 

James Kelman 

Kelman har publicerat sin litteratur kontinuerligt sedan tidigt 1970-tal. Hans 

uppmärksammade prosakonst härrör dock främst från 80-, 90- och 00-tal. Jag har här valt att 

studera prosa utgiven under hela perioden från debuten 1973 och fram till 2001. Även James 

Kelman har låtit publicera en hel del texter, föredrag och intervjuer som inte är skönlitterära. 

Det finns två utgivna samlingar med dylika att tillgå. I några fall finns också icke skönlitterära 

texter inkluderade i nyutgivningar av Kelmans skönlitteratur. 

Vid analysen av skönlitteraturen använder jag av praktiska skäl Polygons nyutgåva av 

Kelmans prosa. Den innehåller vissa redigeringar gjorda av författaren själv. Vissa av 
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novellerna från debutnovellsamlingen återutgavs med smärre ändringar i Kelmans andra 

novellsamling. I det fallet har jag valt att använda versionerna i den första samlingen. I 

analysen av icke skönlitterära källor använder jag de två samlingar som utgivits. 

2. Analys av författarnas estetiska utgångspunkter 
Det finns enligt mig klara släktskap mellan Lars Ahlin och James Kelman om man jämför 

deras estetiska utgångspunkter. Båda författarna berör liknande problemkomplex (det finns 

dock givetvis också tydliga skillnader). Jag kommer här under ett antal rubriker ringa in de 

frågeställningar jag vill rikta uppmärksamheten mot.  

En varning bör dock utfärdas. Både Lars Ahlins och James Kelmans estetiska utgångspunkter, 

resonemang och slutsatser är samlade från en rad olika tidpunkter och sammanhang. Båda 

författarna har medvetna och genomtänkta förhållningssätt till estetiska frågeställningar. Det 

betyder inte med nödvändighet att de alltid är systematiska, heltäckande eller konsekventa. 

Det betyder inte heller att de med nödvändighet är konsistenta över tid. En rad tankar och 

frågeställningar som har haft avgörande betydelse för deras estetiska ställningstaganden 

berörs dessutom inte alls i den här uppsatsen eftersom de faller utanför dess avgränsningar 

och intresseområde. Exempelvis kommenterar jag inte Ahlins religiösa tänkande eller 

Kelmans politiska ställningstaganden. Syftet med denna genomgång är alltså inte att ge en 

fullständig bild av dessa två författares estetiska förhållningssätt, utan snarare att peka på ett 

antal olika problemkomplex som de diskuterar i sina estetiska utsagor.  

I syfte att göra det för jag nu också in några narratologiska begrepp. För mina diskussioner 

om de olika rollerna i berättarsituationen, samt för klassificeringar av berättarinstansens grad 

av intresse i berättarsituationen, kommer jag att använda mig av Seymour Chatmans begrepp 

hämtade från Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film.
23

 För analys av 

rollerna för de olika deltagarna i den narrativa berättarsituationen kommer jag att använda 

begreppen verklig författare (den reella författaren) och verklig läsare (den reella läsaren). 

Det är de roller som ligger utanför själva texten. Den implicita författaren (den författare som 

framträder för läsaren genom texten), berättaren (den som framför berättelsen i texten), 

narraten (den i texten inskrivne läsaren) och den implicita läsaren (den läsare som framträder 

genom texten) lokaliseras dock i texten. Det är framförallt rollerna utanför texten som 

kommer att uppmärksammas i min analys.  

                                                 
23

 Seymour Chatman, Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film (1973), Ithaca 1980. 
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2.1 Realism, naturalism, symbolism och modernism 
Innan jag behandlar författarnas estetiska utsagor måste de litterära traditioner de förhåller sig 

till synliggöras. Både Ahlins och Kelmans estetiska tänkande formuleras delvis i polemik med 

existerande ideal. Deras författarskap uppvisar också experimenterande drag som är svåra att 

förstå som annat än en strävan att skapa alternativ till något de vänder sig emot. I det 

avseendet måste flera av deras estetiska ställningstaganden betraktas som negativt 

formulerade i opposition mot vad de uppfattar som förhärskande ideal. 

De begrepp jag valt för att ringa in traditioner som författarna vänder sig emot är realism, 

naturalism, symbolism och modernism. Eftersom det är lätt att se att Ahlins och Kelmans 

prosa rymmer en rad uttryck som sannolikt lika gärna skulle kunna hänföras till dessa 

traditioner så bör man dock se det som att det är aspekter av dessa traditioner som de 

polemiserar emot på olika sätt.  

Vad menas då med realism, symbolism och modernism? Dessa begrepp – det gäller 

åtminstone begreppen realism och modernism  tillhör de mest omtvistade och omdebatterade 

inom litteraturvetenskapen. Jag har givetvis inte för avsikt att utreda detta här. Det är heller 

inte nödvändigt för uppsatsens syfte. Det är fullt tillräckligt att allmänt ringa in de områden 

och aspekter som också apostroferas i uppsatsens material. För det syftet är det sannolikt 

effektivast att använda definitioner som inte är för specifika eller elaborerade, utan som kan 

fånga de viktigaste dragen i respektive ideal, och därmed inte heller riskerar att utesluta 

aspekter som Ahlin eller Kelman kan ha uppfattat som delar av respektive tradition. 

Eftersom den här uppsatsen främst rör de studerade författarnas uttryck i text, samt de sätt på 

vilka de resonerat kring skönlitteratur, så är det också viktigt för uppsatsens syfte att fånga 

begreppens innebörd med avseende på litterär form och stilistik. Eftersom den ena 

författarens texter publicerades under 1940-talet, och den andra författarens under 1970-, 

1980- och 1990-talet, så är det också viktigt att begreppen fångar något i en tid som 

författarna kan ha upplevt ett behov av att förhålla sig till.  Av detta följer att jag söker 

definitioner som är allmänna och fångar former för litterärt uttryck som var normerande under 

1900-talet. Det blir också naturligt att i lika hög grad intressera sig för den historiska 

föreställningen om dessa ideal, som att nödvändigtvis söka det aktuella forskningslägets 

ståndpunkt om dessa begrepp. 

För uppsatsens syfte passar det alltså utmärkt att luta sig mot handboksdefinitioner. Staffan 

Bergsten och Lars Elleström definierar i Litteraturhistoriens grundbegrepp realism som en 
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”trohet mot den verklighet vi uppfattar med våra yttre sinnen och tolkar med vårt av sociala 

konventioner präglade sunda förnuft”.
24

 De påpekar också att realismen inte ”utgör … en 

begränsad period av 1800-talet utan … snarare en stilriktning som löper parallellt med andra 

samtida riktningar”.
25

 I samma handbok kan man läsa att ett ”sätt att kategoriindela romanen 

är uppdelningen i två huvudarter varav den ena kan kallas den realistiska och den andra den 

icke-realistiska”, samt att den förra kategorin ”har sina rötter i renässansens pikaresker och 

utvecklades i stor skala i England under 1700-talet”, hade sin blomstring ”under mitten av och 

slutet av 1800-talet”, samt än idag utgör ”den volymmässigt helt dominerande arten”.
26

 

Därmed framgår att begreppet, så som de använder det, har giltighet än idag. Till den 

realistiska traditionen hänförs i Litteraturhistoriens grundbegrepp också naturalismen. Det 

som sägs särskilja naturalismen i förhållande till den övriga realismen beskrivs av Bergsten 

och Elleström som ett ”anammande av vetenskapen både som konstnärlig metod och som 

medel att förändra samhället”.
27

 

Det framgår dock inte av detta vad realismen innebär för den litterära formen. I Torsten 

Petterssons artikel ”Den gemensamma världen. Realismen som litteraturform” ges dock en 

beskrivning av stildrag och konventioner i realistiskt berättande som kan ge vägledning. Han 

skriver sammanfattande att realismens ”strävan efter `objektivitet´ underbygger referentialitet 

och ett berättande i tredje person, och det sistnämnda motiveras därtill av en inriktning på 

vidsträckta sociala sammanhang. Den referentiella stilen (inklusive genomskinlig kronologi) 

motiveras vidare av försöket att frammana illusionen av en fiktionsvärld oberoende av 

berättelseplanet”.
28

 Det går utmärkt att förena med Bergstens och Elleströms allmänna 

beskrivningar av realismen. 

Petterssons artikel är bland annat skriven i syfte att, med utgångspunkt i filosofisk 

kunskapsteori, bringa viss reda i de olika sätt på vilka realismbegreppet har använts i 

litteraturteorin. Han skiljer på tre sätt att använda realismbegreppet. För det första används det 

för att beteckna ”en rörelse som … inleddes på bred front i Frankrike och England kring 

1830” och ”i eftervärldens ögon dominerar den litterära scenen fram till någon gång mellan 

1880 och 1900”.
29

 För det andra nämner han en ”deskriptiv realism som kännetecknas av en 

                                                 
24

 Staffan Bergsten och Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund 2004, s. 69. 
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 Ibid., s. 71. 
26
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27

 Ibid., s. 71 f. 
28

 Torsten Pettersson, Dolda principer. Kultur- och litteraturteoretiska studier, Lund 2002, s. 165. 
29

 Ibid., s. 154. 
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beskrivning av konkreta detaljer, gärna hämtade från vardagsvärlden och i många fall strängt 

taget överflödiga från berättelsens och karaktärsteckningens synpunkt”, ett drag som enligt 

Pettersson har haft en mer framträdande roll i litteraturen under vissa perioder, bland annat 

den som dominerades av den realistiska rörelsen.
30

 För det tredje betecknas ”hela verk (och 

inte bara deras deskriptionsteknik) som ’realistiska´”.
31

 Pettersson menar att denna variant av 

begreppets användning är svårast att fånga, men menar att ”uppenbart viktig är … likheten 

med centrala verk från den realistiska perioden”.
32

 Det är tydligt att Petterssons första variant 

av begreppsanvändningen motsvarar Bergstens och Elleströms beskrivning av realismen som 

period och att Petterssons tredje variant antagligen motsvarar deras användning av begreppet 

som kategori- eller genrebeteckning. 

Vidare redogör Pettersson för hur realismbegreppet i dess tredje variant (alltså som 

beteckning för hela verk) har orsakat stora debatter och konflikter då det både kan referera till 

en ambition att avspegla den mänskliga verkligheten på ett riktigt sätt, men samtidigt 

associerar till stildrag som framförallt präglade litteraturen under den realistiska perioden 

(enligt Petterssons första variant av användningen av begreppet). Ur det följer naturligt en 

diskussion om vad som bäst beskriver verkligheten, vad denna egentligen består av och hur 

väl realistiska stildrag speglar en sådan.
33

 

Petterssons egen slutsats är att begreppet bör reserveras för en period som dominerades av en 

litteratur som utgick från en realistisk kunskapsteori och som dominerades av litterära former 

som följde av en sådan (och som beskrivits ovan). En realistisk kunskapsteori definieras av 

Pettersson som uppfattningen att den yttre verkligheten existerar, oberoende av vår 

uppfattning om den, och att den i princip står öppen för vår kunskapsförmåga. Han menar 

vidare att realismen är en litteraturform som utgår från ”en inriktning på ’den gemensamma 

världen´”.
34

 Med den gemensamma världen avser Pettersson ”sådana aspekter av individens 

                                                 
30
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år efter Melberg, använder också kapitelrubriken ”På väg mot realismen”. Min användning av begreppet i den 
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34
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tillvaro som antingen kan iakttas av andra eller som adekvat kan förmedlas till andra, vanligen 

genom språket”.
35

 Pettersson fortsätter: 

Olika företeelser glider ut ur den gemensamma världen längs tre skalor. I bortre ändan av en 

empirisk skala utesluts det gudomliga, det övernaturliga, det paranormala (men inte den sociala 

praxis som sammanhänger med dessa fenomen). För det andra utesluts längs en skala av 

enskildhet djupt personliga upplevelser som drömmar, halvvakna tillstånd, hallucinationer, 

berusning och kanske himlastormande förälskelse. (Men återigen ingår i den gemensamma 

världen det iakttagbara beteende som hör ihop med dessa tillstånd.) Slutligen utesluts längs en 

skala av normalitet olika former av psykisk avvikelse och höggradig idiosynkrasi. … Bortom 

den litterära realismen placerar sig på motsvarande vis  … en roman som till största del 

skildrar sådana inre upplevelser som ett mystiskt skådande av Gud, hallucinationer framkallade 

av alkohol respektive en i klinisk mening paranoid verklighetsuppfattning.
36

 

Var dessa gränser sedan dras på dessa skalor är enligt mig svårare att specificera och sådana 

frågor har antagligen haft betydelse för debatten om realismen som form och stilideal. I 

anslutning till detta vill jag tillföra ett stildrag som kännetecknar litteratur, både i den 

betydelse av begreppet som Pettersson förordar och den användning, i form av 

genrebestämning, som Bergsten och Elleström aktualiserar. Det stildraget överensstämmer 

dock väl med Petterssons beskrivning av vilka filosofiska utgångspunkter som kan sägas styra 

den litterära formen i realistisk litteratur. Ett av de kännetecknande drag som vägleder 

människans sätt att söka kunskap om den gemensamma världen, liksom att förmedla sådan 

kunskap till andra, är den narrativa formen. Jag menar att den realistiska traditionen också har 

inneburit att intriger och historier har föredragits som, utifrån de uppfattningar som råder i 

den gemensamma värld Pettersson åsyftar, har en tydlig kausal logik och där händelser 

tillmäts en vikt utifrån deras betydelse enligt denna logik. På så sätt förväntas exempelvis att 

händelser som återges, och framförallt om de tillmäts vikt, i en berättelse också ska ha en 

motsvarande betydelse för historien – en historia som i sin tur ska vara begriplig enligt de 

kriterier som Pettersson i övrigt har ställt upp för realismens perspektiv och samlat under 

beteckningen ”den gemensamma världen”. 

Jag tar inte ställning till några definitionsfrågor här, men jag menar att för förståelsen av 

Ahlins och Kelmans diskussioner om realismen så är både den realistiska formen och den 

tredje variant av begreppets användning (som beteckning för hela verk) som Torstensson 

återger väsentliga. Jag menar också att det är de litterära konventionerna som följde av 

realismen och präglade litteraturens form som har betydelse för mitt resonemang. Skärskådar 

vi Petterssons beskrivning av den litterära form som han associerar till realismen så kan den 

nog, i lite varierande grad, sägas prägla en stor del av romanlitteraturen fram till våra dagar. 
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Inte minst massmarknadslitteraturen. Det är sannolikt också därför Bergsten och Elleström 

kan konstatera att majoriteten av de romaner som publiceras än idag kan betecknas som 

realistiska.  

I Bergstens och Elleströms handboksbeskrivning av symbolismen och modernismen ges 

också ledtrådar om vad som utmärker realismens stil. Om symbolismen skriver man: 

Mot naturalismens inriktning på yttre verklighetsåtergivning, positivistisk vetenskapstro och 

socialt engagemang står symbolismens vändning mot det inre livet, dess halvreligiösa estetik 

och dess avståndstagande från det samtida samhället och dess problem.
37

 

Och om modernismen skrivs: 

Allmänt kan modernismen sägas bryta med flertalet tidigare föreställningar om hur ett konstverk 

ska vara beskaffat. Yttre verklighetsavbildning, sunt förnuft och logisk struktur sätts ur spel och 

i deras ställe träder inre verklighet, intuitivt skapande och dolda strukturer. Mer än kanske 

någonsin tidigare skapas i den modernistiska litteraturen nya och ibland autonoma bild-, språk- 

och tankevärldar.
38

 

Det jag vill rikta uppmärksamhet mot här är symbolismens ”avståndstagande från det samtida 

samhället” och ”halvreligiösa estetik”. Med ett ökat intresse för människans inre liv och 

hennes uppfattning av verkligheten kan också en förändring i romanens stil och form skönjas. 

Något som i sin tur kan bidra till att förklara det ökade intresset för dramatik och experiment 

med perspektiv, på beskrivningens bekostnad, i romangenrens utveckling efter den period 

som Pettersson vill reservera för begreppet realism.
39

 Den präglas fortfarande av många drag 

som kan återfinnas i litteratur från den realistiska perioden, men fokuserar mer på att 

åskådliggöra interaktionen mellan karaktärer och förmedla karaktärernas perspektiv. Det är en 

utveckling som kan ses som en utveckling från ”den gemensamma världen” till en skildring 

av en mer subjektivt uppfattad verklighet. En utveckling som sker under en övergångsperiod 

mellan realismen och modernismen. 

Beskrivningen av modernismen är dock mer komplicerad. Dels eftersom den på goda grunder 

kan stämma överens med en läsares intryck av både Ahlins och Kelmans prosa. Dels för att 

dess allmänna karaktär antagligen avspeglar det faktum att modernismen visat sig 

svårbestämd och fortfarande utgör ett omfattande forskningsfält. Något som i sin tur genererat 

en rad skilda uppfattningar om vad modernismen egentligen är och karaktäriseras av. 

För att kunna använda modernismbegreppet när man närmar sig Ahlin och Kelman krävs 

dock en specificering av relevanta aspekter av modernismen som kan vara till användning 
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som bakgrundsteckning till en analys. Jag har valt att utgå från Randall Stevensons studie 

Modernist Fiction. An Introduction. Studien har introduktionskaraktär, behandlar uteslutande 

prosa (till skillnad från exempelvis poesi som ofta har varit den genre som fått dominera 

bilden av modernistisk litteratur), fokuserar på litteraturens form och stil, samt speglar den 

historiska utvecklingen under modernismens framväxt och dess dominerande period, både 

med avseende på litteraturens form och på samtida uppfattningar om densamma. 

Utgår man från Stevensons studie kan man konstatera att det inte går att formulera en så 

enhetlig och samlad beskrivning av modernismbegreppet som vid behandlingen av 

realismbegreppet. De drag mot gestaltandet av subjektiva upplevelser som jag pekat på ovan 

förstärks (Stevenson nämner också Henry James som ett exempel på en författare som 

föregriper drag i modernistisk prosa).
40

 Vidare menar Stevenson att många av de drag som 

kännetecknar modernistisk prosa går att spåra även i exempelvis realistisk prosa, men att ”the 

range and scale of changes the movement introduced … and the regularity and radicalism 

with which they were put into practice remain more than sufficient to set apart and make 

distinctive a period in the literary history of the twentieth century”.
41

 

Ett av de drag Stevenson lyfter fram är ett skifte av intresse från ”percieved to perciever, from 

the world without to the mind within”.
42

 Han konstaterar också att behandlingen av tiden 

förändras. Modernistisk prosa överger inte historien, men undviker gärna ”the arrangement of 

’events in their time sequence’. Stevenson pekar vidare på att en viktig utgångspunkt för att 

kunna använda anakronistiska berättarstrategier i prosan är användandet av något så 

traditionellt som berättande i första person. Genom det får författaren tillgång till två tidsplan. 

Dels händelsen. Dels tillfället när händelsen återkallas i minnet. Han menar också att frekvent 

användning av ”Free Indirect Style does help distinguish the work of the modernists from the 

’relatively stabilised´ fiction of their predecessors”.
43

 Att låta berättaren färgas av karaktären 

och vice versa underlättar ambitionen att ge framställningen en subjektiv prägel. Intresset för 

den upplevda verkligheten, snarare än en objektiv verklighet, kan sannolikt också förklara den 

inre monologen som blev ett frekvent och omdebatterat grepp i modernistisk prosa. Stevenson 

lyfter också fram hur det greppet leder till andra förändringar i stilen. Han exemplifierar med 

att det sista kapitlet av Ulysses ”not only drops the formal obstruction of punctuation, it 
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discards other formal constraints of grammar and coherence”.
44

 I syfte att efterlikna 

medvetandet bryts alltså språkets formella strukturer upp. Stevenson visar dessutom att 

problematiseringen av språket på olika sätt är ett återkommande tema i modernismen. 

Stevenson menar också att utvecklingen efter realismen präglades av att prosan blev 

medveten om sig själv. Från Henry James och framåt så utvecklades en teori för romanen och 

en teoretisk inramning för en mer utvecklad estetisk debatt. Därmed blev romanen också 

medveten om sig själv som just konst. Stevenson menar att när ”the novel came … to 

envisage and value itself more specifically as art, so art came to be more valued and discussed 

within it”.
45

 Stevenson menar också att modernistiska författare i allt högre grad tycks 

behandla mognad i konstnärliga termer, snarare än personlig mognad, något som avspeglas i 

”a gradual change away from the Bildungsroman and towards the Künstlerroman”.
46

 

Stevenson menar att konsten, när religiösa föreställningar förlorade mark, tycks ha erbjudit ett 

eget värdesystem, och att den tendensen var intakt från 1890-talets l’art pour l’art- strömning 

och vidare in i modernismens epok. Stevenson skriver att det tidiga 20- talet uttryckte en tro 

på konstens kraft som ”equal to that of religion in escaping `the sluggish matter of the earth´ 

and finding a pattern or meaning for life”.
47

  

Stevenson pekar också på en utveckling över tid. Den tidiga modernismen präglades av ett 

intresse för språket och konsten som kunde ses som verklighetsflykt och inåtvändhet, något 

som under 30- talet kritiseras starkt och ger vika för andra stildrag. Stevenson menar, och 

söker stöd hos Virginia Woolf, att ”`Young men´ writing in 1930 might have been drawn 

back to realist style, to straightforward representation of `the world without´, simply by the 

urgency of what was happening in that world, in reality itself”.
48

 Han citerar också George 

Orwell som beskriver modernister som författare vars ”`purpose´ … is very much up in the 

air. There is no attention to the urgent problems of the moment, … when one looks back to 

the twenties . . . in `cultured´ circles art-for art’s sake extended practically to a worship of the 

meaningless”.
49

 Stevenson visar att författare som tidigare använt den modernistiska 

stilistiska arsenalen övergår till ett berättande som snarare präglas av objektivt iakttagande. 

Han beskriver Christopher Isherwoods utveckling från strukturell komplexitet och registrering 
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av inre tankar till ”largely straightforward … chronology, and objective  … recording of 

visual detail and observation of characters’ behaviour and the state of their city”.
50

 Stevenson 

konstaterar dock att modernismens formgrepp samtidigt levde vidare. Han refererar också den 

kritik som Lukács riktade mot modernismen och den debatt om vad som bäst speglade den 

moderna verkligheten som följde. Han visar vidare med en rad exempel att det inte finns 

något enkelt svar på modernismens förhållande till verkligheten, politiken eller konsten. Han 

avslutar med att konstatera att mycket av det som går att finna i modernismen ännu lever 

vidare som delar av både postmodern och annan prosa. Han argumenterar också, med stöd av 

Frederic Jameson och Roland Barthes, för att modernismen inte behöver ses som en flykt från 

verkligheten och att den, i anslutning till Roland Barthes, kan ses som läsarvänlig i den 

meningen att den inte föreskriver läsaren en viss form av läsning och en bestämd fiktiv 

verklighet.  

Därmed anser jag att bakgrundteckningen för analysen av Ahlins och Kelmans texter är 

tillräcklig. Det blir nu också lättare att göra sig en allmän bild av vad Bergsten och Elleström 

syftar på när de menar att autonoma bild-, språk- och tankevärldar präglar modernismen, samt 

att yttre verklighetsavbildning, sunt förnuft och logisk struktur sätts ur spel och inre 

verklighet, intuitivt skapande och dolda strukturer träder i deras ställe. 

En sista sak som är av generell betydelse är att grepp och innovationer som föds ur en litterär 

period eller en litterär strömning därefter kan bli till en konvention som lever vidare. Precis 

som Bergsten och Elleström kan påstå att majoriteten av dagens romanproduktion kan 

karaktäriseras som realistisk, så kan symbolismens excentriska konstnärsroll, med anknytning 

till dekadensen och det romantiska konstnärsidealet, också sägas vara levande. På samma sätt 

kan modernismens dragning åt tabuöverskridande, formella nydaningar, subjektivism och 

föreställningar om konsten som en möjlig förtrupp och uttryck för nya tider sägas leva kvar i 

våra dagar som accepterade sätt att se på, och värdera, konstnärliga uttryck. Detta långt efter 

att perioderna är över och rörelsernas eller strömningarnas dominerande ställning i kulturlivet 

sedan länge är historia.  

2.2 Konst och verklighet 
Både Lars Ahlin och James Kelman problematiserar existerande litterära traditioner och 

perspektiv som sätter det estetiska uttryckets förmåga att skapa en illusion av verklighet i 

centrum.  
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I Lars Ahlins fall uttrycks de tydligt i föredraget ”Konstnärliga arbetsmetoder” daterat 1946 

(alltså samma år som romanen Om publicerades).
51

 Detta föredrag ger en bild av Ahlins 

förhållande till flera estetiska inriktningar samtidigt. I föredraget presenteras en originell 

analys som kommer att följa Ahlin under kommande år. I föredraget skiljer Ahlin på tre olika 

problemkomplex som den verksamma konstnären kan vara inriktad mot, nämligen vad han 

kallar ”modellkomplexet”, ”formkomplexet” och ”funktionskomplexet”. Modellkomplexet 

motsvarar i princip konst som hämtar sitt värde i att den återger en verklighet utanför sig 

själv. Så här skriver Ahlin om modellkomplexet: 

Modellen är för all modellintresserad konst det som i första hand är problematiskt. Den låter inte 

gripa sig utan vidare. En mängd olika transportmedel engageras för att upprätta kontakt och helst 

kommunion mellan modell och konstverk. Ibland sätts inspirationen främst, ibland intellektet, 

ibland meditationen, andra gånger utkoras kunskapen, extasen, drömmen, automatismen. Denne 

konstnär menar energiskt att han inte under sitt arbete får ta någon särskild hänsyn till de 

verklighetsmoment hans konstverk ska komma att sättas in i. Vill han vara konsekvent kan han 

inte legitimera ett arbetsintresse för det komplex av realiteter som möter konstverket i funktion. 

Skulle han göra det så skulle illusionsverkan brytas sönder. Konstverket skulle dö. Det skulle 

inte längre kunna agera modell på ett tillfredställande sätt. 

I samma mån som konstnären lyckas fånga in modellverkligheten i sitt konstverk, i samma mån 

tillfaller funktionsvärdet. Konstverket får denna kvalitet automatiskt.
52

 

Det är en, i vid mening, mimetisk och verklighetsavbildande konst som Lars Ahlin beskriver, 

även om de uttryck och metoder han exemplifierar med ryms inom både realistisk, 

symbolistisk och modernistisk tradition. Det gemensamma är att det handlar om konst som ser 

sitt värde i förmågan att ge en särskild tillgång till ett stycke verklighet. Den kritik Ahlin 

riktar mot denna konst rör förhållningssättet till konstverket. Han skriver om konstnären: 

”Han vill ju i grunden inte åstadkomma ett konstverk … utan något som är betydligt förmer. 

… Plötsligt kan det inträffa att han märker att vad han gör i alla fall bara är konst. … 

Konsten förlorar då allt värde. … Inom konsten har en förväxling mellan modell och 

konstverk varit oerhört utbredd.”
53

 Ahlin menar vidare att konstnären måste inse att 

konstverket utgör ett helt nytt subjekt som inte kan uppgå i modellsubjektet.  

Att den verklighetsavbildande konstens karaktär av illusion kommer att bli uppenbar är enligt 

Ahlin oundvikligt. Längre fram i föredraget sätter Ahlin den konst han kritiserar i relation till 

sitt motideal. Han skriver bland annat att det inte behövs ”ett måleri som går ut för att lära 
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känna modellen, utan som går ut för att med konstnärliga syften lära känna det sociala och 

mänskliga sammanhang i vilket konstverket ska brukas”.
54

 Han fortsätter: 

 Därmed har jag också formulerat skillnaden mellan den konst jag avser och den borgerliga och 

proletära realismen. Det typiska för den var att den gick in i borgarhemmet eller in i fabriken för 

att där finna en modell, som den kunde gestalta på ett modellsant sätt. Redan tidigare har jag 

sagt att det typiska för en konst som orkar ta hänsyn till funktionsverkligheten är att modellen 

redan är klar, redan finns där. Den har konstnären fått del av på annat sätt än som konstnär, 

nämligen genom att leva i gemenskapen och dana sig själv på det sätt gemenskapens övriga 

medborgare danas.
55

 

Ahlin kritiserar alltså explicit den realistiska traditionen så som han uppfattar den. Det 

framgår dock att han fortfarande utgår från en relation till verkligheten som en självklar grund 

för konsten. Det handlar dock inte om att konsten ska avbilda eller gestalta en främmande 

verklighet och förevisa den för mottagaren. Istället ska konstnären, utifrån en egen 

försänkning i verkligheten, skapa konst som ska ”brukas” där. Ahlin tycks mena att konstens 

syfte inte är att förevisa, eller upptäcka, verkligheten, utan snarare att användas i den. Kärnan 

i Ahlins kritik går enligt mig förlorad om man inte tar fasta just på ordet ”brukas”.  Medan 

realismen utgick från en inriktning på ”den gemensamma världen”, och enligt Ahlins bild av 

denna tradition gjorde detta genom att välja ett stycke verklighet som den försökte gestalta 

objektivt i konstverket, så tycks Ahlin mena att kunskapen om hur modellen ser ut redan finns 

i gemenskapen i den mån den finns. Konstnärens uppgift är då istället att skapa ett nytt 

subjekt som kan brukas i den gemensamma verklighet som redan är delvis känd och som 

konstverket är beroende av för sitt värde. I en mening kan man alltså säga att Ahlin riktar 

uppmärksamheten, från konstverket och dess relation till verkligheten, och till (i litteraturens 

fall) den verklige författaren och den verklige läsaren, och deras relation till verkligheten. 

James Kelmans ingång i frågan skiljer sig något från Lars Ahlins. Kelman tar också explicit 

avstånd från, åtminstone delar av, realismen så som han känner den. Kelman utgår dock 

istället från problem som uppkommer av att litteraturens relation till verkligheten alltid är 

förmedlad genom någon. Det i sin tur rymmer en potentiell maktrelation. Kelman uttrycker 

bland annat sin syn i en text som är en omarbetad version av ett föredrag han höll inför 

studenterna på Glasgows School of Art 1996. Citatet berör närmast den engagerade konsten i 

form av naturalism och socialrealism: 

These ideologies also debase and dehumanise individual existence, forcing people into `the 

scheme of things´, not allowing them the freedom to live as whole beings. Unlike fantasy and 

romance `commited´ artists here reveal their commitment in their work – their particular form of 
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socialism or whatever – as a function of its representation or approximation to `the real world´, 

i.e. naturalism, or `social realism´ so-called. 
56

 

Kritiken utgår dock inte, som i Ahlins fall, från en uppfattning om att konstverket är ett eget 

subjekt som med nödvändighet inte kan lyckas med föresatsen att ge annat än en tillfällig 

illusion av verkligheten. Snarare fokuserar Kelman på att konstnären också är en aktör och ett 

subjekt, och att den värld han menar sig skildra regelmässigt inte återges på ett rättvisande 

sätt. Istället låter konstnären, i den konst Kelman kritiserar, reducera både verkligheten och de 

människor den utger sig för att skildra, utifrån den egna verklighetsuppfattningen och det 

egna perspektivet.  Liksom Ahlin bidrar dock Kelmans kritik till att rikta uppmärksamheten 

från konstverket till den verklige författaren och dess relation till verkligheten. (Ahlins och 

Kelmans utgångspunkter kan också sägas ha vissa beröringspunkter i det att Kelmans 

beskrivning av hur han reagerar på konstverken kan sägas utgöra en illustration av vad som 

sker när konstverket avslöjas som en illusion enligt Ahlins resonemang). 

Ytterligare beröringspunkter återfinns om man utgår från följande citat från ett föredrag hållet 

på Glasgow School of Art 1989 eller 1990
57

: ”It is important to appreciate that stories cannot 

be true and they cannot be false: they are fictions; and you cannot get true fictions and you 

cannot get false fictions; they just exist … . They are created by people; an artist is a 

person.”
58

 Här finns likheter med Ahlins syn på konstverket som ett nytt subjekt, eller i alla 

fall som en artefakt som är skild från verkligheten och som existerar i sin egen rätt. Potentiellt 

kan man hävda att det finns en motsättning mellan Kelmans kritik av naturalismen och 

socialrealismen på grundval av deras falska återgivande av mänskligt liv och påståendet att 

”stories cannot be true and they cannot be false … they just exist”. Samtidigt måste man 

komma ihåg att det i det förra fallet handlar om konst som utger sig för att skildra 

verkligheten, samt att Kelman då han betonar att litteratur är ”created by people” gör det i 

syfte att rikta uppmärksamheten mot den verklige författaren och litteraturens antropomorfa 

natur. Uttalandet bör definitivt inte tolkas som ett uttryck för värderelativism. Kelman har 

explicit markerat att han inte är relativist.
59

    

Kelman gör också en analys som återkommer flitigt i hans resonemang om konst. Det är 

något som måste betraktas som ett kvalitetskriterium och som utgår från försök att gestalta 
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verkligheten. Kelman utgår ifrån i hur stor utsträckning författare använder klichéer i olika 

former. I det föredrag han höll inför Glasgow School of Art 1989/1990 berör han detta 

utförligt: 

One thing you do find is that many writers who are described as `good aren’t that good at all, not 

when you examine their work closely – often you don’t even have to do it closely. Sort through 

the clumsiness and carelessness; the cliches, the shopsoiled phrases, the timeworn description; 

basic technical stuff. What it usually signifies is a straightforward lack of interest in, or 

awareness of, particulars. They don’t reach the concrete. They seem content to give a general 

idea of something. … What is a cliché really but a conventional way of looking, a conventional 

way of percieving.  …  Instead of thinking and judging for themselves they´re relying on 

conventional wisdom, recieved opinion; the everyday values of society.
60

 

Att luta sig mot konventioner och förmedlade sanningar är alltså något som Kelman ser 

negativt på. Att se den konkreta verkligheten och behandla den språkligt tycks alltså vara ett 

ideal. Tillsammans med kritiken av naturalismen och socialrealismen, som reducerar den 

mänskliga existensen för att passa in den i ”`the scheme of things´”, så växer bilden av ett 

ideal om att upptäcka verkligheten ändå fram. Det kan ställas i relation till Petterssons 

beskrivning av realismen som utgående från ”den gemensamma världen” och möjligheten till 

förmedling av kunskap om denna genom ett språk reglerat av gemensamma normer. Kelman 

tycks misstro både språkets förmåga och sådana ”everyday values of society” som ”den 

gemensamma världen” rimligen förutsätter.  

Kelman använder inte klichéer och andra uttryck för vaneseende enbart som 

kvalitetskriterium. Det är dessutom ett kriterium med vilket han också gör en distinktion 

mellan ”artists” (konstnärer nedan) och ”writers” (skribenter nedan). Jag menar att man här 

också ser en möjlig grund till Kelmans motvilja mot litterära traditioner. En tradition innebär i 

sig ett förmedlat sätt att se och uttrycka sig. Annars skulle inte traditionen kunna identifieras 

som tradition. Enligt Kelmans synsätt tycks det automatiskt förfalska både verkligheten och 

uttrycket. Jag tycker att man i Kelmans tänkande kan se en kombination av 

originalitetstänkande, som skulle kunna associeras till exempelvis vissa romantiska och 

modernistiska principer, och ideal om trohet mot en erfaren verklighet. 

Bakgrunden till Kelmans litterära ideal och aversioner beskrivs i ”The Importance of Glasgow 

in My Work”, ett föredrag skrivet för att framföras inför deltagare från Extra Mural 

Departement of Glasgow University creative writing groups och sedan reviderat för ett 

framförande på Thanet College i Kent. Han beskriver där sina ambitioner när han började sin 

författarbana: ”The stories I wanted to write would derive from my own background, my own 
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socio-cultural experience. I wanted to write as one of my own people, I wanted to write and 

remain a member of my own community.”
61

 Han menar dock att han inte hittade några 

förebilder någonstans i litteraturen. Han beskriver hur människor från hans egen bakgrund 

skildrades i den engelska litteraturen: ”There they were confined to the margins, kept in 

their place, stuck in the dialogue. … And when you did see them or hear them they never 

rang true…. None of the richness of character you’ll find in any cultural setting, any cultural 

setting at all.”
62

 

Kelman finner alltså återigen litteraturen skapad utifrån en specifik blick och med ord som 

distinkt skiljer sig från den egna blicken och de egna orden (liksom från blicken och orden 

hos de människor han har/ har haft omkring sig). Denna kritik har en motsvarighet i en mer 

positiv bild av litteraturen som kan beskriver i det föredrag han höll inför studenterna på 

Glasgows School of Art 1996: 

They sang of their own existence … All were rooted in a life that was regognisable, more or 

less, the lived-in, the everyday. … Equally significant for myself was a strain in European 

litterature that asserted the primacy of the world as percieved and experienced by individual 

human beings. … So it was from an admixture of these two literary traditions, the European 

Existential and the American Realist, allied to British Rock music, that I reached the age of 

twenty-two in the knowledge that certain rights were mine. … I had the right to create art.
63

 

Kelman har alltså knappast tagit avstånd från en ambition att gestalta verkligheten. Däremot 

kan man säga att han intar ståndpunkter som gör detta mål i princip omöjligt att uppnå. Han 

avfärdar konst som tvingar på verkligheten ett partikulärt perspektiv som utger sig för att vara 

objektivt. Samtidigt tycks han mena att det knappast går att gestalta verkligheten på något 

annat sätt än genom mer eller mindre partikulära perspektiv. Skulle det gå att erfara 

verkligheten på ett objektivt sätt så skulle det enligt hans resonemang vara i det närmaste 

omöjligt att uttrycka denna erfarenhet annat än genom ett partikulärt språk som rimligtvis 

alltid gjorde potentiellt våld på andra erfarenheter och språk. Kelman tycks dock mena att 

man bör sträva efter att människors verklighet uttrycks med så stor trohet mot deras egna 

upplevelser, och så troget deras eget språk för att artikulera dessa upplevelser, som möjligt. 

Han återkommer alltså ständigt till att värdera graden av originalitet, engagemang, 

komplikation och eftersträvad ärlighet i konstverket. 
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Sammanfattningsvis vill jag peka på hur både Ahlin och Kelman, både explicit och indirekt, 

kritiserar konsttraditioner som syftat till att skapa en illusion av att konsten återger 

verkligheten. Ahlin utifrån en syn på konstens antropomorfa natur och status av mänsklig 

artefakt. Kelman utifrån sin syn på verklighetsuppfattningens antropomorfa natur och 

konstverkets status av mänsklig artefakt. Ahlin avfärdar explicit både realistiska och 

modernistiska riktningar som uttryckt detta ideal. Kelman avfärdar explicit naturalism och 

socialrealism, men hans betoning av det partikulära i perspektivet har giltighet på hela den 

realistiska traditionen så som jag beskrivit den. Kelman närmar sig istället frågeställningar 

som bearbetades inom modernistiska tankeströmningar och betonade subjektivismen. I både 

Ahlins och Kelmans fall leder enligt mig resonemangen till problematisering av vad som  

kallas berättarsituationen. Uppmärksamhet riktas alltså från artefakten till konstnären och 

mottagaren av konstverket. Alltså från det litterära verket till den verklige författaren och den 

verklige läsaren. Båda författarna värderar enligt mig relationen till verkligheten högt, men de 

lokaliserar inte den sidan av den relationen till konstverket, utan till konstnären (den verklige 

författaren) och mottagaren av konstverket (den verklige läsaren). När Kelman beskriver vad 

han ser som litteraturens positiva och negativa uttryck så betonar han litteraturens uppgift att 

utforska den konkreta verklighet som människor erfar. Det liknar det konstideal Ahlin 

formulerade: ”Att med konstnärliga syften lära känna det sociala och mänskliga 

sammanhang i vilket konstverket ska brukas”. 

2.3 Konsten som egenvärde och konstnärsrollen 
Som jag redan konstaterat värderar både Ahlin och Kelman relationen till verkligheten. Det är 

därför inte märkligt att de båda avvisar perspektiv som kan betecknas som esteticerande och 

tillskriver konsten ett immanent egenvärde i egenskap av konst. De avvisar båda konst som 

värderar det estetiska uttrycket helt utifrån dess förmåga att tematisera sig själv, renodla de 

egna teknikerna för uttryck eller som ser sitt värde i rent interna kriterier. 

Lars Ahlin skriver målande om vad han kallar ”formkomplexet” i sitt föredrag från 1946:  

Konstnärens samvete ska vara bundet vid de rent estetiska kraven. Hans strävan ska framförallt 

gå ut på att göra konst. Den avbildande konsten, modellkonsten, har upphört att vara konst. Den 

lever med lånta fjädrar. I samma ögonblick som den avstod från att själv vara subjekt i full 

avskildhet från alla andra subjekt, i samma ögonblick upphörde den att vara konst. … När 

purismen på det sättet fråntar modellkonsten dess konstnärlighet märker man inte att man i 

själva verket står under samma trollformel som den konst man bekämpar. … Det lustiga har 

hänt. Puristens strävan efter en ren konst resulterar ofelbart i att man producerar en ny modell. 

… Här har konstnären blivit lika avpersonaliserad och avpsykologiserad som en livmoder. … 

Konstverket får ju bara föreställa sig självt. … Konstnären har endast att ge den estetiska 

driften ankarfästen i rum och tid. Färgfläckarnas fördelning och struktur på pannån får inte 

dirigeras av psykologiska eller ideologiska eller sociala avsikter, endast estetiska. … Denna 
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tanke är naturligtvis orimlig, för hur ska färg kunna förbli annat än färg då alla associativa 

element utestängs? … I sig är det uttalade ordet endast ett akustiskt fenomen. Ordet på pappret 

har ingen självständig realitet annat än som trycksvärta och bläck.
64

  

På samma sätt som Ahlin vände sig mot en konst som erhöll sitt värde enbart i relationen till 

en yttre verklighet som den ansåg sig gestalta, så vänder han sig emot en konst som sluter sig 

i sig själv och vänder sig inåt, utan att erkänna någon relation till verkligheten. Ahlin skriver 

kritiskt att konstnären då ”producerar en ny modell”. Ahlin tycks alltså konsekvent kritisera 

konstideal som osynliggör konstnären (den verklige författaren) och mottagaren av konsten 

(den verklige läsaren), oavsett om den istället fokuserar på en gestaltad verklighet eller en 

nyskapad estetisk verklighet.   

James Kelman kritiserar också en konst som sluter sig och vänder sig inåt. I sitt föredrag på 

Glasgow School of Art 1996 ironiserar han över en esteticerande hållning: 

Think of the resources, economic and intellectual, all that time and energy, being spent or 

wasted in spurious discourse, spurious activity. Areas of academic endeavour are actually 

devoted to theories of art where we learn that the text or artwork is all that matters, forget the 

artists who created the thing, their lifes are unimportant, forget too the social conditions in wich 

they worked, such things are irrelevant. When it comes to art with a capital A it makes no 

difference whether an artist is a multi-billionaire landowner or some poor bastard dying of 

malnutrition, let’s examine the work.
65

 

Här görs tydliga markeringar mot esteticerande konstriktningar genom att synliggöra de 

konkreta betingelserna utanför konstverket. Kelman aktualiserar den yttre verklighet som 

omger konstnären (den verklige författaren) och tycks mena att den måste ha betydelse för 

förståelse av själva konstverket (texten).   

De uttalanden av Kelman som tidigare redovisats, och som kritiserade hur olika 

befolkningsgrupper, representanter för olika samhällsklasser och lokala kulturer porträtteras 

visade att han anser att en koppling till verkligheten är nödvändig, önskvärd och ett 

kvalitetskriterium för litteraturen. Han problematiserade där särskilt användandet av klichéer 

och vaneseende i litteraturen. En rent esteticerande hållning skulle rimligtvis acceptera 

användande av klichéer och berättarstrategier som marginaliserade specifika grupper och satte 

andra i centrum, allt beroende på vad konstverket krävde för sin effekt. Kelman skulle 

sannolikt aldrig acceptera en sådan hållning. Han ser ju i själva verket det sätt på vilket 

konstnären hanterar sin relation till verkligheten som en del av den konstnärliga kvaliteten. I 

det föredrag han höll inför Glasgow School of Art 1989/1990 berör han hur kritiker och 

forskare bör behandla konstnärers relation till verkligheten. Deras ställningstaganden bör 
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enligt Kelman kunna utgöra utgångspunkt för konstkritik: ” Not by how the person acted in 

private life but by a process of critical analysis. … The important distinguishing feature 

will be the originality of her or his perception … When we are examining the racial or 

sexual or elitist stereotypes in a writer or painter’s work, we are examining technique.”
66

 

Utifrån det kan man dra slutsatsen att Kelman inte anser att det går att separera en konstnärs 

ställningstaganden från kvaliteten i deras konst. Kelman menar  inte att konstnären (den 

verklige författaren) ska uttrycka vissa åsikter i sin konst (texten), utan att både konsten och 

åsikterna med nödvändighet är uttryck för förmågan att se den konkreta verkligheten. De är 

alltså med nödvändighet sammankopplade i det utforskande av verkligheten som jag redan 

visat att Kelman också anser är konstens uppgift. 

Ett fenomen som ofta förknippas med esteticerande konstideal är ett upphöjande av 

konstnären och konstnärlig verksamhet. En naturlig konsekvens av att tillskriva konsten 

särskilda kvaliteter är sannolikt att denna värdering också avspeglas i värderingen av dess 

upphovsman. Både Ahlin och Kelman tycks avvisa en sådan upphöjelse och mystifiering av 

konstnären och den konstnärliga verksamheten. Istället tycks de återkommande jämställa 

konstnärlig verksamhet med andra mänskliga aktiviteter. Lars Ahlin skriver: ”Nej, den 

puristiska konsten är naturligtvis också den bärare av totala antropomorfa uttrycksbilder. Det 

kan den aldrig undgå, lika lite som jag kan undgå att ge uttryck åt min karaktär i den enklaste 

gest.”
67

 Kelman säger i ett av sina föredrag: ”For myself being an artist comes second to 

being a person. If a person is committed to some project or other and the person also happens 

to be an artist then that person is an artist who is committed. This applies also where the 

`project´ the artist is committed to is social or political change.”
68

 Ahlins jämförelse med 

gesten, och Kelmans framhävande av personen som en primär - och konstnärsskapet som en 

sekundär – aspekt av en människa, är knappast förenliga med synsätt som tillskriver 

konstnärlig verksamhet mystiska eller särskilda kvaliteter. Lars Ahlin beskriver i sitt föredrag 

från 1946 med gillande konstnärens roll i den medeltida världen så som han uppfattade den: 

”Konstnären blev ingenting annat än konstnär. … Bredvid honom stod andra människor 

med lika viktiga uppgifter.”
69

 

Sammanfattningsvis vill jag understryka hur Ahlin och Kelman återigen riktar 

uppmärksamheten mot berättarsituationen. De avvisar en esteticerande konst, understryker 
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konstverkets karaktär av mänsklig artefakt och riktar åter uppmärksamheten mot aspekter som 

inte kan lokaliseras i själva konstverket (texten), utan snarare till  i litteraturens fall  den 

verklige författaren och den verklige läsaren. Uppmärksamheten som riktas mot konstnären 

(den verklige författaren) innebär dock inte någon upphöjelse av denna. Tvärtom tycks både 

Ahlin och Kelman vilja profanera den konstnärliga verksamheten på samma sätt som de tycks 

vilja profanera själva konstverket. Istället betonas konstens antropomorfa natur och 

konstnärlig verksamhet framställs som en verksamhet bland andra mänskliga verksamheter.  

2.4 Arbetarlitteratur, verklighetsförbättrande, uppbygglig och moraliserande 

konst 
Både Ahlin och Kelman har i flera sammanhang kritiserat olika former av konst som skapas 

utifrån en ambition att påverka verkligheten på ett specifikt sätt. Det innebär inte 

nödvändigtvis att de anser att sådana ambitioner är felaktiga, men de finner brister i estetiska 

synsätt och konkret konst som skapats med utgångspunkt i sådana ambitioner. Eftersom båda 

författarna har en relation till arbetarlitteraturens tradition så har de också kommenterat 

aspekter av denna explicit. 

Lars Ahlin kritiserar i ett föredrag från 1947 vad han ansåg var en marxistisk litteratursyn av 

kommunistisk färg som uppmanade författare att använda sin konst i den politiska kampen: ” 

M an bör kanske utnyttja deras eget sätt att tänka då man svarar dem. … Ingen författare 

kan undgå att ta ställning till den politiska kampen, menar de. Eftersom svenska författare 

lever i ett kapitalistiskt land kan deras diktning inte göra annat än spegla de förhållanden som 

råder här.”
70

 Tidigare i samma föredrag pekar han också på något han ser som ett generellt 

problem inom litteraturen. Nämligen författares försök att legitimera sin verksamhet genom 

anspråk på att kunna påverka och/eller förklara verkligheten: ”Det ligger därför i sakens natur 

att de svar han accepterar eller själv skapar mera kommer att spegla hans privata karaktär och 

framförallt hans maktvilja än det förmår spegla problemet självt.”
71

 Det Ahlin skriver har 

ingen omedelbar bäring på det estetiska uttrycket, men det säger någonting om hans syn på 

konstens möjligheter och uppgift. De författare som låter en önskan att styra verkligheten 

vägleda det egna skapande kommer enligt Ahlin att misslyckas. Både i den egna ambitionen 

och med det Ahlin uppenbarligen ser som konstens huvuduppgift, nämligen att ”spegla de 

förhållanden som råder” och ”spegla problemet självt”. En självpåtagen uppgift att direkt 
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styra verkligheten utgör enligt Ahlin uppenbarligen bara självbespegling och har ingen 

koppling till konstens verklige natur och funktion enligt honom. 

I sitt föredrag från 1996 skriver James Kelman ironiskt om en form av konst som han ogillar: 

Stories, paintings, music, drama and so on are duty-bound to concern ´the harsh reality´, i.e. the 

effects of, and the struggle against, the capitalist system. The central characters rarely have time 

to tell a joke, fall in love, get drunk or visit the lavatory, although sometimes they are allowed to 

visit museums, libraries and art galleries, or do evening classes with a view to 

`bettering´themselves.
72

 

De drag Kelman ironiserar över känns lätt igen från de litterära ideal som exempelvis 

återfinns i socialistisk realism och som borde inrymmas i den litteratursyn av kommunistisk 

färg som Ahlin kritiserade. Litteraturen visar sin maktvilja genom att föreskriva hur läsaren 

ska uppfatta att de förevisade problemen ska lösas. Den återger då en idealiserad bild av 

människan, befriad från de mänskliga drag som inte passar den föreskrivna lösningen på det 

förevisade problemet. Hjältarna kan bli imponerande, men knappast något som liknar den 

verklige läsaren. 

I en tidigare artikel, publicerad samma år som Ahlins debutroman, anknyter Ahlin till denna 

kritik. I artikeln försöker han beskriva de två huvudlinjer han tycker sig se i den 

dittillsvarande proletärlitteraturen. Den ena linjen har bestått av författare som ”har tillfört 

litteraturen nya miljöer, man har kartlagt områden som förut varit vita fläckar”, medan den 

andra huvudlinjen, med Jan Fridegård och Eyvind Johnson i täten, har präglats av att ”man 

möter säregna och fängslande människor”, men Ahlin menar att ”få svenska arbetare torde 

känna igen sig i dessa böcker”.
73

 Dessa ”huvudlinjer” beskrivs uppskattande, men Ahlin 

betonar i artikeln att han vill föra arbetarlitteraturens tradition vidare. Han skriver: ”De unga 

författarna borde istället försöka komma fram till det typiska och principiella, de borde 

försöka att på nytt genomleva det karakteristiska i den nya verklighetsgestaltning 

arbetarrörelsen genomförde och fortfarande arbetar på att genomföra. Det gäller här 

framförallt att komma ner till en konfliktsgrund och inte bara yttre händelseförlopp.”
74

 Ahlin 

betonar vikten av att läsaren ska ”känna igen sig”, men inte i ett ”yttre händelseförlopp” utan i 

en ”konfliktsgrund” i en ny ”verklighetsgestaltning” som författaren själv ska ha 

”genomlevt”. Återigen kan man i Ahlins tankar konstatera betoningen av verkligheten och 
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berättarsituationen. Han lyfter här fram både den verklige författaren och den verklige läsaren 

-, samt upprepar ett avståndstagande till konst som bara ägnar sig åt yttre gestaltning.   

Kelman återkommer till sin kritik av klichéer och vaneseende också i samband med vad som 

förefaller vara arbetarlitteratur. I sitt föredrag från 1989/1990 kommenterar han: ”How much 

of that is cliched, stereotyped; conventional images of socially acceptable and socially 

conventional values – even where these values might be appear to be not right-wing because 

they represent  the so-called working classes, the proletariat. They still bear the hallmarks of 

convention, of a generally-held view or opinion.”
75

 Kelman angriper alltså återigen det 

faktum att texten blir bärare av konventionella sätt att se (som därmed med nödvändighet 

förfalskar den konkreta verklighet den utger sig för att återge). Konventionerna återspeglar 

dessutom enligt Kelman maktrelationer i samhället och den sociala konsensus som i sin tur 

avspeglar dessa maktrelationer. Han betonar att det handlar om socialt accepterade 

värderingar av hur man bör se på verkligheten. Textens förmåga att utforska verkligheten, 

som jag redan konstaterat att Kelman värderar, har alltså förminskats till förmån för en 

schabloniserad verklighetsuppfattning även när den – så att säga – har ett gott syfte. 

Sammanfattningsvis vill jag understryka några slutsatser. Ahlin pekar på författarens uppgift 

att genomleva den aktuella verkligheten och säga något väsentligt om denna till en läsare. 

Han ställer det emot en ambition att gestalta sina åsikter, återge yttre skeenden eller teckna 

fascinerande personporträtt. Kelman pekar istället på hur den uppbyggliga konsten avspeglar 

konventioner och socialt accepterade värderingar som i sin tur avspeglar maktrelationer i 

samhället.  Båda författarna riktar därmed åter uppmärksamheten mot berättarsituationen 

genom att åter peka på den verklige författaren och den verklige läsaren i sina resonemang. 

Varken Ahlin eller Kelman tycks anse att det ligger i konstens uppgift att leverera förebilder 

eller tillrättalagda världsbilder, snarare tvärtom. De betonar istället åter det aktiva 

utforskandet av verkligheten som ett ideal. Det leder dem också till att ta avstånd från flera av 

arbetarlitteraturens etablerade formspråk, motiv och estetiska teorier.  

2.5 Att berätta i ögonhöjd 
Hittills har jag huvudsakligen diskuterat vad Ahlin och Kelman kritiserar inom konsten. Jag 

ska nu försöka ringa in ett positivt ideal. I Lars Ahlins fall formuleras detta tydligast i idén om 

en konst skapad för konstens ”funktionsverklighet”. Han skriver i sitt föredrag från 1946: 
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Konstnären eftersträvar inte att i första hand arbeta med modellen inom räckhåll. Hans arbete 

går inte ut på att finna ett nytt transportmedel mellan modell och konstverk. Han håller inte 

heller sitt öga envist riktat på formvärdena, på det han just nu har framför öga och händer. Han 

räknar med ett alldeles nytt moment som han tar hänsyn till från första ögonblicket. Jag syftar på 

det verklighetskomplex hans färdiga konstverk ska placeras in i. … Han förstår att han måste 

skapa direkt ur en socialt belägen behovssituation. … Han måste förvandla den 

funktionsverklighet konstverket sätts in i till konstvärden.
76

 

Det är alltså i relation till en social verklighet, en verklighet som konsten både springer ur och 

ska användas i, som värdet kan uppstå. Lars Ahlin skriver vidare: ”Ett konstverk kan endast få 

mening och värde och existens när det står i relation till en grupp människor, alltså är ett 

konstverks mening och värde och existens socialt betingat. … Därför måste det också bära 

värden som vissa människor kan känna igen och värdesätta.”
77

 Det ger en förklaring till det 

tidigare citatets påstående om att en ”socialt belägen behovssituation” bör vara 

utgångspunkten för konsten. Jag vill påminna om Ahlins tidigare citerade resonemang om att 

konstnären själv ska ha erfarit den verklighet som konstverket ska sättas in i. Återigen 

fokuserar alltså Ahlin på mottagaren (den verklige läsaren), konstnären (den verklige 

författaren) och den gemensamma verkligheten. 

Båda författarna går så långt att de explicit uttalar sig om det som de faktiskt ser som 

konstverkets möjliga direkta effekter och funktion när det väl nått ut i verkligheten. I James 

Kelmans fall formuleras idealet tydligast i samband med hans resonemang om distinktionen 

mellan konstnärer och skribenter som jag redan redogjort för. I sitt föredrag från 1989/1990 

beskriver han en situation där konsten har fyllt sin funktion. Han skriver: 

So within the process of art more and more human beings start being `discovered´as particulars, 

witnessed as individuals, specific folk, persons; and within the process of society more and more 

human beings start making such discoveries themselves, and in the far-off future there won’t be 

any racism, no sexism, no prejudice, no imperialism, no colonisation, no economic exploitation, 

and so on and so forth, a process of elimination. 

Usually if there are any real critics in the vicinity they will pin point where it happens in the 

work of artists; writers, painters and musicians, sculptors etc; they will look at the work of any 

painter, of any school, and be able to judge its merit and to do that they can only begin by 

peeling away the layers and layers of convention, recieved wisdom.
78

 

Kelman betonar åter konstens uppgift att genomskåda schablonmässiga sätt att se den 

konkreta verkligheten och motverka konventionella sätt att se, förmedlade verklighetsbilder 

och värderingar som döljer verkligheten och den konkreta erfarenheten. Vid en första anblick 

kan det förefalla förenligt med ett ambitiöst realistiskt eller naturalistiskt ideal. Det finns dock 

två inslag i Kelmans sätt att närma sig konsten som motsäger denna slutsats. Ett realistiskt 
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eller naturalistiskt ideal har, som jag redan visat i samband med resonemangen om realismen 

ovan, en föreställning om att det skulle gå att erhålla en reell kunskap om världen och skapa 

en representation som i princip förmedlade denna kunskap på ett någorlunda oproblematiskt 

sätt till en mottagare. Jag har också visat hur Kelmans föreställningar om konsten, språket och 

den partikulära erfarenheten leder honom till att misstro konstens möjlighet att återge 

verkligheten objektivt. Till följd av att språket inte är neutralt och erfarenheten av 

verkligheten alltid beroende av individens konkreta plats i verkligheten blir det utifrån 

Kelmans sätt att resonera svårt att uppnå ett sådant ideal. Därför framstår strävan att nå fram 

till verkligheten, liksom konstens strävan att relatera till densamma, ofta som ett sisyfos- 

projekt i Kelmans tal och skrifter. I ett föredrag skrivet till ett jubileumsfirande 1991 för en 

välkänd skotsk socialistisk aktivist skriver Kelman: 

It´s not possible to construct truth out of one idea or one set of ideas, one individual or one set of 

individuals. … You don´t have to go away and study all the writers and thinkers that they did. 

You just have to recognise that that is what they did. They explored. 

Nothing´s sacred. That´s not how it works. Ideas come from people and nobody´s perfect.
79

    

Utforskandet och ifrågasättandet framstår återigen som idealet för Kelman. Den som läser 

Kelman kommer dock samtidigt att tvivla på möjligheten att slutgiltigt nå den vision som 

Kelman ger uttryck för, och där det ideal som han beskriver har nått hela vägen fram.  

Ahlin skriver i sitt föredrag 1946: ”Jag hoppas att den konst som kommer ska få sin egenart 

av att den på ett djärvt sätt tagit hänsyn till det verklighetskomplex som möter det färdiga 

konstverket. Det färdiga konstverket ska från första stund konstnären börjar arbeta vara 

närvarande med hela det sociala kraftfält konstnären avser att sätta in det i.”
80

 James Kelman 

skriver i sitt föredrag 1989/1990: ”Roughly speaking the process of art is an aid to the 

purification of society.”
81

 Båda författarna fokuserar som vi ser på verkligheten, den konkreta 

konstnären (den verklige författaren) och mottagaren av konstverket (den verklige läsaren) 

som de viktiga aspekterna. Ahlins formuleringar om att ”ett konstverks mening och värde och 

existens” som ”socialt betingat”, och som möjligt för ” vissa människor” att ”känna igen och 

värdesätta” visar att han anser att en konkret betydelse för mottagaren är målet. På liknande 

sätt beskriver Kelman, som vi sett, hur konstverkets effekt inte är strikt estetiskt. När han 

menar att  ”more and more human beings start making such discoveries themselves” så dras 

inga självklara gränser mellan konstverkets möjliga betydelse och andra sätt på vilka det 
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värde Kelman ser i konsten kan genereras ”within the process of society”. Både Ahlin och 

Kelman tycks dock eftersträva och värdera en direkt effekt som konstnärens (den verklige 

författarens) verksamhet ska ha i mottagarens (den verklige läsarens) konkreta verklighet. 

Både Lars Ahlin och James Kelman är också medvetna om de frågeställningar som kan 

uppkomma som en följd av att man anlägger bruks- eller nyttoaspekter på en konstnärlig 

verksamhet. Inte minst när man som Lars Ahlin betonar att det sociala sammanhang som 

konstverket förs in i blir avgörande för bedömningen av dess kvalitet. En ”behovssituation”, 

som Ahlin skriver, eller formuleringar som ”art is an aid”, som Kelman menar, skulle utan 

altför mycket fantasi kunna definieras i form av efterfrågan. Borde inte det faktum att en 

konst är kommersiellt gångbar vara ett tecken på att den svarar mot ett behov eller erbjuder ett 

efterfrågat hjälpmedel? Båda författarna berör dessa frågeställningar explicit. Lars Ahlin 

skriver för att föregripa kritik: ”Jag menar inte att konstnärerna nu plötsligt skulle börja rätta 

sig efter en simpel, billig och kvalitetslös publiksmak. … Vad som däremot saknas är 

allvarliga insatser av allvarligt arbetande konstnärer. Dessa har nämligen låtit tabureglerna 

köra in sig i trånga fållor. … Konsten har alltid följt sanningen. Den allvarlige konstnären 

nämligen. ”
82

 (Med taburegler syftar Ahlin här på de krav som den konstnärliga traditionen i 

form av ”modellkomplexet” och ”formkomplexet” ställt på konstnärerna.) Med andra ord ser 

Ahlin ett behov av att avvisa både kommersiell litteratur och de formkrav som utvecklats 

inom konstvärlden själv. Detta för att konsten ska följa ”sanningen”. 

Kelman tar också sin utgångspunkt i en tanke om sann konst. Han utgår från sitt ideal om att 

konstnären inte ska förfalska verkligheten med schabloner och liknande. Även han vänder sig 

då emot etablerade konstnärliga formkrav när han med förakt diskuterar genrelitteratur: ”The 

unifying feature of genre fiction is the way it denies reality. This is structural. In other words 

if reality had a part to play in genre fiction then it would stop being genre fiction.”
83

 Kelman 

återvänder också till sin distinktion mellan konstnärer och skribenter när han diskuterar 

konstens villkor och jämför förföljda författare med författare av massmarknadslitteratur: 

Many contemporary writers are not only forced to leave their own place, the poetry, stories and 

plays they create are never published or produced there. They are in exile and their work is 

absent, it is suppressed, banned. It is this sort of fact that makes me feel a need to draw 

distinctions in the use of the term `writer´. … This is why I prefer to employ the term `artist´ 

rather than writer. Otherwise we get bogged down, we have a kind of murky area where writers 
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of the sort alluded to are somehow engaged in the same pursuit as those who write spy thrillers, 

westerns, Mills and Boon style romance, satanic horrors; whatever.” 
84

 

Det kan här vara viktigt att hålla i minnet att Ahlin och Kelman är verksamma under olika 

tidsperioder. Den bokmarknad och det litteratursamhälle de har att förhålla sig till skiljer sig 

sannolikt åt på många punkter. Ahlin föregrep eventuell kritik för att han skulle förespråka 

kommersiell litteratur. Kelman diskuterar dock genrelitteraturen explicit. Genrelitteraturen har 

under Kelmans period en helt dominerande ställning men var antagligen inte en lika självklar 

referenspunkt under Ahlins 1940-tal. Då hade kanske kvalitetsromanen en starkare 

kommersiell ställning samtidigt som en modernistiskt präglad litteraturvärdering dominerade 

litteraturkritiken. I det föredrag som just citerats föregriper Kelman också, liksom Ahlin 

gjorde, en väntad kritik. Han skriver: ”This has nothing to do with `high brow´ literature 

versus `low brow´ literature. … It´s just just that I´ve nothing to say to writers who aren´t 

committed.”
85

 Det kan tolkas som en uppfattning där uppskattning av personen förväxlas med 

ett estetiskt omdöme. Det tycks dock utgöra en mer tydlig och genomtänkt ståndpunkt. Lite 

längre fram i samma föredrag skriver Kelman följande: ”In that case I have much more to talk 

about with folk who aren´t writers or artists but whose commitment leads them to live their 

lives in ways I approve. This may sound very precious. That´s a pity.”
86

 Kelman tycks alltså 

värdera den konstnärliga verksamheten utifrån vilket förhållningssätt till verkligheten den 

verklige författaren uttrycker. Jag vill i det sammanhanget påminna om det faktum att både 

Kelman och Ahlin, som jag redan visat, tenderar att vilja begränsa litteraturens anspråk till en 

slags jämbördighet med andra mänskliga aktiviteter. Lars Ahlin skriver följande i ett stycke 

som kritiserar författare som skriver för odödligheten: 

Ja, genom att finna oss i att förgås tillsammans med den grupp, den medvetenhet vi kunnat göra 

till vår och som vi utövat vår konst för. … Lever människan så lever hon sannerligen av andra 

orsaker än av de verklighetskvaliteter konsten kan skjuta in. … Sartre lägger tyngdpunkten på 

den politiska verkligheten och ser konsten framförallt som ett politiskt kampinstrument. Därför 

gör han också författarna ansvariga för den politiska situationen. Naturligtvis har de inte mer 

ansvar än vilken medborgare som helst. De har inte heller mindre ansvar för något annat 

förhållande inom gemenskapslivet. … Man kan välja andra fora, andra mål. I demokratien 

finns många boningar.
87

 

Både Ahlin och Kelman tycks alltså se litteraturen som en form av mänsklig aktivitet som kan 

bedömas på samma sätt som andra mänskliga aktiviteter. Både Ahlin och Kelman tycks 

visserligen mena att det finns specifika estetiska hantverksmässiga kvaliteter som måste 

                                                 
84

 James Kelman, ”The Importance of Glasgow in My Work”, s. 79. 
85

 Ibid., s. 80. 
86

 Ibid. 
87

 Lars Ahlin, ”Konstnärliga arbetsmetoder”, s. 70 f. 



 39 

bedömas som sådana. Båda tycks dock också se den konstnärliga verksamheten som något 

som uttrycker ett förhållningssätt. Ahlin refererade till ”sanningen” och ”den allvarlige 

konstnären”, medan Kelman talar om författare som är ”committed” och människor som lever 

sina liv ”in ways I approve”. De värden Ahlin och Kelman sätter högst inom konsten kan 

också enligt dem båda få sitt uttryck även på andra sätt än genom konst. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att både Ahlin och Kelman återigen betonar 

berättarsituationen. De betonar konstnärens (den verklige författarens) uppgift att utifrån en 

konkret verklighet utforska denna och verka på ett sätt som, genom berättarsituationen, får en 

konkret effekt i denna verklighet. I Ahlins fall uttrycks det i form av att svara mot en social 

behovssituation. I Kelmans fall uttrycks det i att konsten ska rena samhället från schabloner 

och förmedlad kunskap, och få människor att se den konkreta verkligheten och varandra som 

hela individer. Varken Ahlin eller Kelman menar att det är konsten som exklusivt kan uppnå 

de mål som de värderar högst. De avfärdar uppenbarligen konst som inte tar hänsyn till den 

verklighet den ska brukas i, och därmed talar ned till mottagaren (den verklige läsaren) från 

en högre position, men de avfärdar också kommersiell och anpasslig konst som så att säga 

talar upp till mottagaren (den verkiga läsaren) från en lägre position. Båda betonar istället 

allvaret och engagemanget som de vill se i den konstnärliga verksamheten. Deras 

litteraturideal framstår då som en vision av ett allvarligt menat tilltal rörande en gemensam 

verklighet. För mig framträder då ett ideal där den verklige författaren berättar någonting 

angeläget för den verklige läsaren i, så att säga, ögonhöjd.    

2.6 Berättaren i berättarsituationen 
Både Lars Ahlin och James Kelman har utifrån sin respektive litteratursyn problematiserat 

berättarinstansen och berättarperspektivet. De har olika utgångspunkter och har kommer till 

delvis olika slutsatser. Deras respektive funderingar kring detta borde dock ha betydelse för 

formen på deras litterära verk och det faller därför inom ramen för den här uppsatsens 

intresseområde. I båda fallen har det också stark koppling till deras kritik av den litterära 

traditionen så som de uppfattar den. Jag vill här uppmärksamma några exempel på hur de har 

resonerat. 

Lars Ahlin skriver i en artikel för Röster i radio 1951: 

Språkligt och därmed estetiskt har den moderna prosakonstens historia i allt väsentligt kommit 

att utspelas inom den tredje personens domäner. Trots att denna ordkonsts familj är ganska 

brokig, trots de många skolor som här har fötts, verkat och dött har de alla en gemensam 

nämnare, en och samma rot: den 3:e personen. … 
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Redan i Aristoteles’ ”Poetik” får den episke diktaren det rådet att han så litet som möjligt bör 

tala i 1:a personen. … 

Från och med realismens och den så kallade objektiva romankonstens framträdande blir ett ”tal” 

som växlar mellan de bägge personerna överhuvudtaget inte tillåtet, det vill säga om diktaren 

vill vinna anseende som diktare.
88

 

Ahlin spårar i ovan citerade artikel ett ideal tillbaka till Aristoteles. Den punkt till vilken 

mimesis-traditionen också brukar knytas bakåt i tiden. Han diskuterar sedan det faktum att 

samtiden, enligt honom, kritiserar den inre monologen för att denne skulle strida mot en 

modern romankonsts stilideal. Ahlin vänder sig emot detta. Han menar att användandet av 

inre monolog springer ur samma källa som den objektiva romankonsten. Därmed har den 

enligt honom ett omedelbart släktskap med modern prosakonst. Ahlin argumenterar för denna 

ståndpunkt utifrån resonemang vi redan känner väl till, nämligen utifrån att konsten måste ses 

för vad den är. Han skriver: ”För en tid sedan skrev en vedersakare av den inre monologen att 

den `stred mot naturens lagar och möjligheter´. Naturens, ja. … Men den inre-monolog-

författaren använder ju inte sin metod på en reell person utan på en diktad, på en person som 

han likt alla andra författare själv har skapat.”
89

 Efter att fortsatt ha refererat den kritik han 

avser bemöta, som kan sägas utgå från ett ideal liknande den så kallade hårdkokta skolans 

eller en behaviouristisk litteratur, diskuterar Ahlin också kritik utifrån ett bredare litterärt 

ideal. Hans fortsätter i samma artikel: ”Svårare tycks det bli att bemöta samme vedersakare 

när han påstår `att varje tillstymmelse till verklighetsillusion förflyktigas ´för `den 

reflekterande´ läsare som tar itu med ett diktverk där inre monolog förekommer.”
90

 

Ahlin fortsätter resonemanget som leder fram till slutsatsen att, eftersom ett litterärt verk alltid 

är ett litterärt verk, så finns ingen litterär teknik i världen som kan förhindra att en 

reflekterande läsare genomskådar verklighetsillusionen. Ahlin menade vidare att författare 

borde söka andra lösningar, varav en kan vara att räkna med att den reflekterande läsaren är 

kapabel att ”inse sitt bästa och acceptera även den inre monologens illusionsstycke”. 
91

 Ahlin  

tycks mena att det vi idag skulle kalla en överenskommelse mellan läsare och författare 

medger större utrymme än vad den realistiska berättartraditionen, så som den utvecklats, 

tillåter. Ahlin riktar alltså uppmärksamheten mot den verklige författaren som enligt Ahlin 

alltid är beroende av den verklige läsarens medverkan. Något som i sin tur leder till, å ena 

sidan att mindre makt och självständighet kan tillskrivas författaren, men å andra sidan att det 

finns större möjligheter för denne att agera inom ramen för överenskommelsen. Ahlin avslutar 
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artikeln med ett citat som tillskrivs Almqvist. I citatet konstateras att ”`oaktat allt det 

vapenbrak, som genom det krigiska epos dånar, är det dock aldrig detta omedelbarligen, 

varmed våra sinnen anslås, utan detta sker blott medelbart genom författaren, vilken i ett epos 

alltid talar själv´”.
92

 Ahlin betonar alltså vikten av att inte se författaren som en illusionist som 

genom en gestaltad verklighet tar en passiv läsare i sitt våld. Istället förmedlar han bilden av 

en berättare som berättar något för en aktiv läsare. Det i sin tur leder honom till en kritik av 

den realistiska traditionen som harmonierar med ståndpunkter som framförts från de 

debattörer som, med utgångspunkt från den tredje användningen av begreppet realism enligt 

Petterssons kategorisering, velat vidga gränserna för vad som kan betraktas som realistiskt. 

Allt utifrån en, enligt dem, sannare bild av vad som verkligen är verkligt. Utifrån en 

problematisering av berättarsituationen och en betoning av konstverkets status av artefakt 

argumenterar alltså Ahlin för att berättaren borde tillåta sig större utrymme i berättandet. 

James Kelman närmar sig frågan om berättarperspektivet utifrån ett helt annat perspektiv. 

Han skriver i sitt föredrag från 1996: 

In prose fiction I saw the distinction between dialogue and narrative as a summation of the 

political system; it was simply another method of exclusion, of marginalising and 

disenfranchising different peoples, cultures and communities. I was uncomfortable with 

`working-class´ authors who allowed `the voice´ of higher authority to control narrative, the 

place where the psychological drama occurred. … 

Not to challenge the rules of narrative was to be coerced into asimilation, I would be forced to 

write in the voice of an imagined member of the ruling class.
93

 

Det är en tankefigur som återkommer hos Kelman. I sitt föredrag framfört på Thanet College i 

Kent skriver han: 

Whenever I did find somebody from my own background in English Literature there they were 

confined to the margins, kept in their place, stuck in the dialogue. You only ever saw them or 

heard them. You never got into their mind. You did find them in the narrative but from without, 

seldom from within. And when you did see them or hear them they never rang true, they were 

never like anybody I ever met in real life.
94

 

Kelman fortsätter med att beskriva det han syftar på med ordet ”narrative” i citaten ovan. 

Efter att ha beskrivit de karikatyrer han menade att människor med hans egen bakgrund 

skildrades som (vilket beskrivits ovan), så fortsätter han med att diskutera den kontrast som 

alltid fanns närvarande i form av den verklige protagonisten. Arbetarklassen från Glasgow var 

alltså en karikatyr 
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unlike the nice stalwart upperclass English hero (occasionally Scottish but with no linguistic 

variation) whose words on the page were always absolutely splendidly proper and pure and 

pristinely accurate, whether in dialogue or without. And what grammar! Colons and semi-

colons! Straight out of their mouths! An incredible mastery of language. Most interesting of all, 

for myself as a writer, the narrative belonged to them and them alone. They owned it. The place 

where thought and spiritual life exists. Nobody outwith the parameters of their socio-cultural 

setting had a spritual life.
95

 

Om Lars Ahlin valde att lägga vikt vid möjligheten att berätta i första person för att ”även den 

inre monologens författare vill bjuda ut en syn, i detta fall en syn av människans inre liv”,
96

 så 

tycks Kelman lägga vikt vid fokaliseringen och var centrum för den världsbild som gestaltas 

återfinns. I sitt föredrag från 1996 skriver han om det litterära språk och de normer han mötte 

när han först började skriva.  De framstår som en slags tvångströja eller konspiration: ”I saw 

the struggle as towards a self-contained world. This meant I had to work my way through 

language, find a way of making it my own.”
97

 

Jag menar att man här kan ana en problematik som har beröringspunkter med den som Ahlin 

finner i skrivandets praktik och som han återkommer till i sina estetiska funderingar. 

Nämligen att det språk med vilket konsten förmedlas är antropomorft och därmed alltid bär på 

värderingar och ställningstaganden som kommer ur hela den mänskliga praktik som också 

språket kommer ur. Det handlar då inte om författarens val av motiv, eller explicita 

ställningstaganden och åsikter, utan om att själva språket och formen ofrånkomligt är 

potentiell bärare av värderingar och ställningstaganden. Eftersom språket samtidigt är 

författarens omedelbara arbetsuppgift och redskap  medlet för kommunikationen – så blir 

också formen och språket den första och största utmaningen för författaren – inte motivval, 

bakomliggande ideologi eller intention. Då både Ahlin och Kelman har ambitionen att säga 

någonting nytt till läsaren så blir också de drag i litteraturens språk och form som utgår från 

konventioner, etablerade normer, etablerade värderingar och synsätt, ett hinder för att uppnå 

det som de ser som sin uppgift. Därmed måste de ta avstånd från den tradition som hämtar sin 

legitimitet från konventioner och värderingar som syftar till att osynliggöra själva 

berättarsituationen: en verklig författare och en verklig läsare med ett problematiskt 

antropomorft språk som förmedlande länk.   

Lars Ahlin ser uppenbarligen berättarmodus som en väsentlig del av de redskap för litterär 

kommunikation som författaren har tillgång till när denne ”vill bjuda ut en syn”. Ahlin tar sin 

utgångspunkt i en konkret berättarsituation och den rollfördelning och de möjligheter en 
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sådan rymmer. Kelman ser också berättarmodus som ett avgörande redskap i författarens 

arsenal. Kelman frågar sig dock ständigt vems syn det är som bjuds ut. Kelman tycks se 

berättaren som privilegierad eftersom denne får möjlighet att utgöra uttolkare av det som sker 

i berättelsens händelser. Det är dennes blick som läsaren har att följa. 

På samma sätt som Lars Ahlin konstaterar att författaren inte kan komma undan berättandets 

grundvillkor, så som de föreligger i berättarsituationen, så påminner också Kelman om att ”a 

storyteller is somebody who tells tales”.
98

 Denna profanering eller avmystifiering av 

litteraturen, som jag redan visat på, innebär visserligen att litteraturen inte tillskrivs särskilda 

kvaliteter som skiljer den från andra mänskliga aktiviteter, men å andra sidan så öppnas också 

möjligheten att aktualisera andra perspektiv bortom de mystifierande estetiska traditionernas 

begränsningar. Eftersom båda författarna, i sin betoning av berättarsituationen, aktivt riktar 

blicken från konstverket (texten) och mot den verklige författaren och den verklige läsaren så 

kan de också potentiellt använda alla redskap som den mänskliga kommunikationen medger 

inom ramen för boken som medium. 

Lars Ahlin ville föra in vad han kallade konstverkets ”funktionsverklighet” i sina resonemang 

om konsten. Kelman återkommer ofta till funderingar kring berättarmodus. På samma sätt 

som Lars Ahlin betonade läsarens egen aktivitet i läsakten så resonerar också Kelman om 

läsaren. I sin dödsruna från 1985 över den sydafrikanska författaren Alex La Guma skriver 

han om sin egen läsning av en av dennes noveller: 

The structural element I spoke of as missing for me in my initial reading is to do with empathy; I 

found it very difficult to be with Michael Adonis, the world he moved in, it was alien to me. It 

was less alien on the second reading. The last time I read the story I knew the world he moved in 

even better.
99

 

Vid en första anblick kan detta tyckas trivialt eller naivt, beroende på hur man tolkar det. Ser 

man det mot bakgrund av en litteratursyn med utgångspunkt i den praktiska 

berättarsituationen så kan det tolkas på ett annat sätt. Då blir det varken mer eller mindre 

trivialt än om någon påstår, exempelvis, att första gången hon/han hörde om det pågående 

kriget så var det svårt att ta det till sig, men efter femte tillfället vi pratade om det så hade 

hon/han fått en större förståelse för fenomenet. Eller, för den delen, att första gången någon 

hörde om hur det var att växa upp med en arbetslös far, denne inte förstod vad det hade för 

betydelse, men att sjunde gången vi pratade om det så hade bilden förändrats. Ser man 
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litteraturen som en berättarsituation så förlorar den visserligen en del av sin mystik eller 

upphöjdhet, men den vinner också potentiellt alla de möjligheter som all mellanmänsklig 

kommunikation innehåller. Ser man det så kan Kelmans beskrivning vara en illustration av 

hur Alex La Gumas litteratur förändrar en engagerad läsares uppfattning av verkligheten i en 

konkret berättarsituation. 

Det finns åtskilliga exempel på hur författarna resonerar kring dessa frågor. Jag anser dock 

inte att ytterligare exempel behövs för att visa på det väsentliga. Både Ahlin och Kelman har 

ägnat uppmärksamhet åt berättarmodus. De har resonerat kring litteraturen och de 

begränsningar och möjligheter som olika narrativa strategier innebär. Ahlin främst utifrån de 

begränsningar som etablerade estetiska traditioner lägger på berättandet. Kelman främst 

utifrån de sätt på vilket berättarmodus kan användas för att förfalska verklighetsbilden, 

osynliggöra erfarenheter och reproducera maktförhållanden.   

2.7 Jämlikhetsproblematiken 
Ahlin och Kelman kommer i sina estetiska tankar alltså delvis att beröra liknande 

frågeställningar. Jag menar att det som är beröringspunkten, och som leder till detta 

återkommande korsande av spår, är en axiomatisk jämlikhetstanke som både Ahlin och 

Kelman utgår ifrån. Den frågan ingår inte i den här uppsatsens intresseområde, men bör ändå 

diskuteras kort eftersom den sannolikt ligger till grund för mycket av deras tänkande. 

Jämlikhetsbegreppet återkommer ständigt i Ahlinforskningen.
100

 Det beror bland annat på 

uttalanden från Ahlin själv om utgångspunkterna för hans föreställningsvärld, tänkande och 

konstnärliga verksamhet. Han hävdar själv att all hans verksamhet i själva verket kretsar kring 

en punkt som springer ur en upplevelse i det tidiga 30- talet där han plötsligt såg tillvaron på 

ett nytt sätt.
101

 Det skulle bära för långt att diskutera denna upplevelse ingående här, men 

enligt min uppfattning så handlar det om en grundläggande upplevelse av existensen i en 

värld som sopats ren från alla former av mänskligt skapad mening. En slags upplevelse av 

existensen befriad från all mening. Staffan Bergsten har i en artikel som, utifrån tillgängliga 
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källor, exklusivt behandlar denna upplevelse, beskrivit den som apokalyptisk och 

epistemologisk.
102

 Utan att gå in närmare på denna fråga kan vi konstatera att utifrån en sådan 

upplevelse så framstår rimligen all kunskap och alla värden som i grunden tillfälliga, arbiträra 

och antropomorfa, och tillvaron som i sista hand outgrundlig. Utifrån en sådan grundsyn blir 

också alla sätt att värdera eller rangordna människor eller livsöden också tillfälliga, arbiträra 

och alltigenom antropomorfa. Till denna grundläggande existensbetingelse är dessutom alla 

hänvisade. Kring detta grundvillkor och de olika uttryck den genererar hos Ahlin tycks hans 

tankar och konst kretsa.  

I Kelmans fall återkommer jämlikhetsbegreppet ständigt i samband med hans protester eller 

demonstrationer mot illegitim maktutövning i olika former. En maktutövning som aldrig är 

legitim enligt Kelman eftersom en människa, en erfarenhet eller ett språk enligt hans synsätt 

aldrig kan ha företräde före ett annat. Till skillnad från i Ahlins fall så är Kelmans tankar 

oftast formulerade i politiska och/eller filosofiska termer – aldrig religiösa – och ofta i dialog 

med politiska eller filosofiska tänkare som exempelvis Chomsky eller företrädare för den 

Skotska upplysningen.
103

 Det bästa sättet att beskriva Kelman är antagligen som en bärare av 

socialistiska värderingar. Kelman har själv i en intervju beskrivit sig som ”`libertarian 

socialist, anarchist´”.
104

 Något som överensstämmer väl med hans sätt att resonera kring 

litteratur, där han ständigt kritiserar litteratur där han ser rätten att yttra sig, definiera 

verkligheten och uttrycka sin erfarenhet ojämlikt fördelad. 

Ahlins och Kelmans utgångspunkter i ett slags axiomatisk jämlikhetsideal kan sannolikt, trots 

de vitt skilda utgångspunkterna, ses som en grund som deras tänkande och litterära 

verksamhet ständigt återvänder till  och som också till sist utgör grund för det ideal jag visat 

på och valt att kalla ett berättande i ögonhöjd. 

2.8 Sammanfattande diskussion om estetiska utgångspunkter 
Jag anser mig ha visat att både Ahlin och Kelman i sin konstnärliga verksamhet utgår från en 

uttalad relation till verkligheten och anser att konstnärens främsta uppgift är att utforska 

denna tillsammans med konstens mottagare. Båda författarna polemiserar explicit mot 

etablerade litterära traditioner. De kritiserar åtskilligt av litterära former och tankemönster 
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som emanerar från den realistiska, naturalistiska, symbolistiska och modernistiska traditionen. 

De kritiserar, utifrån delvis olika utgångspunkter, konst som utger sig för att gestalta 

verkligheten eller esteticerande konst som vänder sig bort från verkligheten. Båda författarna 

kritiserar litteratur som har ambitionen att styra verkligheten och konst som är moraliserande 

eller uppbygglig. De förhåller sig dessutom på olika sätt kritiskt till den existerande 

arbetarlitteraturen. De vänder sig också emot tankegångar som vill skänka konsten och 

konstnärskapet en upphöjd ställning, men vänder sig också emot en konst som är kommersiell 

eller anpassad efter publiksmak. 

Båda författarna riktar i sitt estetiska tänkande uppmärksamheten mot berättarsituationen. De 

understryker konstens karaktär av artefakt och betonar istället konstnären (den verklige 

författaren) och mottagaren av konstverket (den verklige läsaren), samt deras relation till en 

gemensam verklighet. De ser konsten som något som ska användas och som ska ha en konkret 

effekt i verkligheten, dock inte genom att påverka verkligheten, utan genom att få mottagaren 

av konsten att själva se verkligheten på ett nytt sätt. De jämställer konstutövandet med andra 

mänskliga verksamheter och när ett ideal som påminner om ett allvarligt menat tilltal, riktat 

till mottagaren, om en gemensam verklighet – något jag har kallat ”att berätta i ögonhöjd”. 

Båda författarna har också utifrån olika utgångspunkter ägnat tankemöda åt att problematisera 

berättarinstansen i litteraturen. Till sist har båda författarna också en gemensam utgångspunkt 

i vad jag valt att kalla ett axiomatiskt jämlikhetsideal, även om detta i sin tur bottnar i vitt 

skilda utgångspunkter för de båda författarna.  

3. Analys av Ahlins och Kelmans prosa 
Jag ska nu diskutera några karaktäristiska drag i Lars Ahlins och James Kelmans skönlitterära 

texter. Under ett antal rubriker kommer jag peka på några gemensamma mönster som jag 

anser är typiska för deras prosa. För att kunna diskutera berättarinstansen för jag nu in 

ytterligare några teoretiska begrepp i analysen. Jag kommer huvudsakligen använda mig av 

narratologiska begrepp så som de systematiserats och utvecklats utifrån Gérard Genettes 

klassiska verk Narrative Discourse: an Essay in Method.
105

 Jag kommer att skilja på 

homodiegetiska (närvarande på primärhandlingens nivå) och heterodiegetiska (ej närvarande 

på primärhandlingens nivå) berättare, samt intradiegetiska (utan distans till det berättade) och 

extradiegetiska (med distans till det berättade). Jag kommer också att kommentera 

fokaliseringen (förhållandet mellan berättaren och karaktärerna).  De viktiga begreppen är då 
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nollfokalisering (berättaren ser och vet mer än fokalisatorn), extern fokalisering (berättaren 

ser/vet mindre än fokalisatorn) och intern fokalisering (berättaren ser och vet exakt lika 

mycket som fokalisatorn). Jag avser också använda begreppen diegetisk (den faktiska 

primärhandlingen) och metadiegetisk (fullt inneslutna, inskjutna berättelser) nivå för att 

beteckna olika berättarnivåer i verken.
106

 För klassificering av berättarinstansens grad av 

intresse kommer jag att använda begreppen perceptionsvinkel (den position från vilken 

läsaren ”ser” händelserna), konceptionsvinkel (den position från vilken läsaren tar del av 

tankar, övertygelser och åsikter) och intressevinkel (där berättaren vill uppnå något och 

händelserna är manipulerade i någons syfte) som jag hämtar från Seymour Chatman.. 

3.1 Motiv och groteska inslag i Ahlins och Kelmans prosa 
Både Kelmans och Ahlins prosa skildrar konsekvent motiv som avviker från vad som kan 

betraktas som det vanliga inom prosa. Det kan tyckas paradoxalt mot bakgrund av att Ahlin 

tog avstånd från ”en ny … miljöinventering” och ansåg att en ung författare borde söka det 

”typiska och principiella”,
107

 medan Kelman å sin sida återkommer till kritik av litteraturen 

utifrån anklagelser som att ”in the society that is English literature, some 80 to 85 percent of 

the population simply did not exist as ordinary human beings”.
108

 Båda författarna skildrar 

ändå konsekvent karaktärer i olika former av extrem utsatthet, eller karaktärer med 

karaktärsdrag som måste avses uppfattas som negativa. 

Ofta förenas dessa två drag också i en och samma karaktär. Det kan handla om ekonomisk, 

fysisk, känslomässig eller psykisk utsatthet, eller om fega, lata, oärliga eller själviska 

karaktärer. Även om det kanske inte kan sägas vara något unikt för Kelman och Ahlin, så 

menar jag att den konsekvens med vilken de söker sådana motiv är signifikant. I Ahlins 40-

talsproduktion så borde merparten av protagonisterna kunna sägas befinna sig i extremt 

utsatta positioner och/eller uppvisa negativa karaktärsdrag på olika sätt. Protagonisten Tåbb i 

Ahlins första roman Tåbb med manifestet är arbetslös och för en vagabondtillvaro. Sylvan i 

den andra romanen Min död är min när självmordsplaner efter en separation och en uppdagad 

livslögn. Bengt och Peter i den tredje romanen Om är hemlösa och fattiga. Protagonisten i 
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novellen ”Vad du aldrig känt” i Ahlins första novellsamling är mycket sjuk. Protagonisten i 

novellen ”Gåva gömd i ynkedom” tycks både se ner på, och ljuga för, sin hustru. I romanen 

Om sviker fadern Peter sin son Bengt och i novellen ”Het dag i augusti” förekommer en 

hustrumisshandlare, fattigunderstöd, sjukdom och oärlighet. Så kan man fortsätta 

uppräkningen.  

I Kelmans produktion kan också huvuddelen av protagonisterna sägas befinna sig i utsatta 

positioner. Protagonisten i Kelmans första roman The Busconductor Hines kan varken ta sig 

från eller säkert behålla sitt arbete. Protagonisten i hans andra roman A Chancer är både fattig 

och till synes spelmissbrukare. Protagonisten i den tredje romanen A Disaffection kan inte ta 

sig från sitt arbete och lever inte i enlighet med sin egen övertygelse. Protagonisten i den 

fjärde romanen How late it was, how late är mer eller mindre utslagen, har försummat sina 

nära och kära och blir blind i romanens börja. I novellerna i debutsamlingen möter läsaren 

alkoholister, utblottade protagonister, ensamma människor, alienerade existenser. Samma sak 

i den andra samlingen. 

Det kan givetvis finnas flera skäl till detta. Jag anser att några sannolikt går att finna i de 

utgångspunkter Ahlin respektive Kelman satt för sina respektive estetiska projekt. Enligt mig 

bidrar dessa val av motiv till att bryta med traditioner författarna tagit avstånd från. Det gör 

det också möjligt för dem att på ett tydligt sätt arbeta konstnärligt med frågor som intresserar 

dem. Både Kelman och Ahlin har som vi redan sett positionerat sig genom ett 

avståndstagande från flera etablerade estetiska traditioner. Genom att välja motiv och 

protagonister som avviker från det vanliga så undslipper författarna också problemet med att 

skriva inom etablerade normer. Valet av motiv och karaktärer har, så att säga, redan placerat 

litteraturen och läsaren utanför de rådande normerna.  

Ahlin och Kelman har också markerat avstånd till det de uppfattat som ett arbetarlitteraturens 

etablerade estetiska uttryck. Att den litteratur de vänder sig emot verkligen kan sägas utgöra 

etablerade estetiska uttryck för arbetarlitteraturen bekräftas även i sekundärlitteraturen. Det 

gäller både det svenska och det anglosaxiska språkområdet. Bland annat konstaterar Cairns 

Craig följande: ”Working-class fiction … has focused primarily either on the skilled 

working class, whose ambitions towards a better and more comfortable life are frustrated by 

the capitalist environment in wich they work … or on the tragic impossibility of escape 



 49 

from the working class for those with special gifts ….”
109

  Det som enligt Craig förenar 

dessa två motiv är att de förutsätter någon slags underliggande kvalitet, som bärs av en 

protagonist som förutsätts representera kollektivet på ett eller annat sätt. En kvalitet som i sin 

tur hotas av den faktiska miljö inom vilken denna protagonist befinner sig. Individens värde 

förutsätts alltså skild från dess faktiska vara och verklighet, samt kopplad till någon 

exceptionell kvalitet. I Sverige konstateras liknande drag i arbetarlitteraturens tradition. Tony 

Samuelsson beskriver exempelvis i essän ”Traktorn och träskon” hur Ivar Lo-Johansson 

reagerar mot ”klassreseromanen” som enligt Samuelsson var ett centralt motiv i den tidiga 

proletärromanen och skildrar hur ”underdoggen … mot alla odds slår sig fram på den 

samhälleliga arenan i egen hög person”.
110

 Mot det menar Samuelsson att Ivar Lo Johansson 

ställde en kollektivroman som skulle ”tjäna arbetarklassens intressen på kulturkampens arena, 

i opposition till den `individualistiskt-subjektiva-lyriska´ romanen”.
111

 Sannolikt beskriver 

Craig och Samuelsson besläktade fenomen som går att finna inom arbetarlitteraturen i många 

länder. Genom att välja motiv och karaktärer som inte är förenliga med denna form av 

skildringar av arbetarklassen så ger Ahlin och Kelman också uttryck för sitt avståndstagande 

till denna tradition inom ramen för sin konstnärliga verksamhet. 

Både Ahlin och Kelman utgår, som jag redan diskuterat, från en uppfattning om en slags 

axiomatisk jämlikhet. Över denna grundläggande jämlikhet bygger sedan språkliga, 

kulturella, sociala och ekonomiska fenomen överbyggnader som genererar åtskillnader och 

hierarkier. Något som i sin tur utgör grund för värderingar som avspeglas i samhället liksom i 

litteraturen. Att då skildra motiv med karaktärer som befinner sig i olika former av utsatthet, 

eller som avviker från dessa normer och värderingar, bidrar till att Ahlin och Kelman kan 

hantera detta problem estetiskt. Dels genom att mycket av dessa överbyggnader kan skalas 

bort. Karaktärerna har sällan resurser att dölja sin grundläggande mänsklighet med dess 

brister och förtjänster, och de etablerade normerna blir svårare att applicera på de motiv och 

karaktärer som gestaltas. Dels genom att dessa överbyggnader kan synliggöras i det som 

skildras.  

I romanen Om skildrar Ahlin ett möte mellan Bengt, dennes far Peter och två 

ungkommunister. Ungkommunisterna är ute och affischerar illegalt, medan Bengt och Peter 

är på jakt efter nattkvarter efter att ha blivit utkastade från Bengts senaste ”morsa”. Den ena 
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ungkommunisten, Olle, är son till kommunistledaren i staden. Olles fader är både 

riksdagsman och chefredaktör för den ledande kommunisttidningen på orten, en tidning som 

startats genom att de kommunister som är egnahemsägare har gått i god för den med växlar. 

Sonen Olle får dessutom gå i läroverk eftersom fadern anser att kunskap är makt. Ahlin 

skriver: 

   Det visste Peter, så han sa: 

   - När skolan börjar får du väl sluta opp för tänk om rektorn får nys på vad ni har för er? 

   - Än sen? sa Olle överlägset. Man kan väl inte bli mer än relegerad. 

   - Vi går nu? sa Bengt och kände att han inte alls hade det så bra inombords nu som nyss. 

   Och det är detta intermezzos mening. 

   Bengt hade nämligen inte kunnat låta bli att stå där och tänka: 

   Varför får inte jag gå i läroverk och bli student och ha kunskaper …. 

   Varför har inte jag fått en farsa som är riksdagsman och redaktör och får fara omkring och 

hålla föredrag och då är det en hel massa som lyssnar och beundrar farsan i så fall. Varför? 

Varför får inte jag smyga omkring om nätterna och klistra flygblad? Varför får jag aldrig 

syssla med sånt som är viktigt för andra än för mig själv och för såna som det inget är med enligt 

allas mening? 

   Varför?
112

 

 

Bengt, som hade varit på gott humör innan sammanträffandet, blir plötsligt påmind om de 

olika villkor som föreligger för honom och för Olle. Dessa olika villkor är skapade genom en 

social och ekonomisk process där en grupp människor gemensamt har skapat en plats för 

Olles far där denne kan vara betydelsefull och beundrad. Men det är också så att detta i sin tur 

skapar särskilda förutsättningar för Olle på ett sätt som inte är alla förunnat. I och med deras 

olika förutsättningar får de också olika attityder till livet och olika ställning i förhållande till 

livet och varandra. Olle kan agera som om hans utbildning inte har något värde, eftersom han 

vet att den finns tillgänglig för honom. Bengt vill låtsas att den inte har någon betydelse, men 

förmår inte. Till sist, efter att de skiljts åt, bestämmer sig Bengt för att hans uppgift, att vara 

sin faders fader, är viktigare än Olles, eftersom den är konkret och verklig (i jämförelse med 

exempelvis ungkommunisternas sång om framtiden som hörs på avstånd). Frågan man ställer 

sig som läsare är om han kan hålla fast vid den åsikten om de möts igen? Bengts uppdrag har 

ingen betydelse för någon annan än honom och Peter (om ens för Peter), medan Olle har del i 

något som är ”viktigt för andra”. Ahlin påvisar här hur människors överbyggnader av mening, 

skapade i sociala och ekonomiska processer, producerar skillnader och hierarkier som ligger 

utanför individens kontroll och som döljer ett underliggande gemensamt predikament. Scenen 

avslutas med att Bengt, halvt på trots, går vidare, bärandes faderns stulna blomkålshuvuden 
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under lumberjackan, eftersom det var ”så ungefär de där två pionjärerna haft flygbladen och 

klistret”.
113

 

I How late it was, how late låter Kelman protagonisten Sammy formulera en motsvarande 

problematik. Sammy har just vaknat i en gränd i Glasgow och funnit sig iakttagen av en grupp 

människor. Sammy tror att de som iakttar honom är investerare som visas runt av en guide. 

Han tänker: 

So fair enough, ye play yer part and give them a smile, so they can tell ye know a life different 

to this yin where what ye are is all 

   where what ye are, that it’s part of another type of whole, that they know well cause they’ve 

been telt about it by the promotional events’ organisers.
114

 

Sammy formulerar här på ett tydligt sätt ett möte mellan människor som kommer från helt 

skilda verkligheter. Han formulerar också en analys av hur relationen mellan människor i 

dessa olika verkligheter ser ut. Människor från den ena verkligheten vill uppenbarligen kunna 

utge sig för att känna till den andra verkligheten (även om de rimligtvis inte kan göra det), 

medan människor från den andra verkligheten förväntas bete sig som om de kände till hur 

man egentligen lever ett riktigt liv, skilt från den egna uppenbara erfarenheten. Det handlar 

alltså om en spelad samhörighet byggd på förhärskande normer som döljer ett moment av 

över- och underordning och olikhet. 

Samtidigt finns ett inslag i den citerade texten som bryter av mot den till synes oförsonliga 

relationen mellan de två verkligheterna.  Sammy talar i andra person, vilket är det intimaste 

tilltal som kan väljas av en författare, trots att tilltal i tredje person förekommer ymnigt i 

boken. Tilltalet skapar en intimitet mellan berättaren Sammy och narraten, något som i sin tur 

skapar en upplevelse av identifikation mellan läsaren och Sammy. Detta trots att både 

författaren och läsaren sannolikt är väl medveten om att boken knappast läses av läsare som 

delar Sammys erfarenhet. Kontrasten mellan tilltalets intimitet, berättarens nästan förströdda 

resonerande och det faktum att berättaren så självklart utgår från att narraten ska förstå det 

berättade, skapar paradoxalt nog en upplevelse av närhet och identifikation över de gränser 

som samtidigt gestaltas. På så sätt framträder i själva verket tre nivåer som Kelman enligt mig 

vill påvisa. Den grundläggande jämlikheten, den skapade åtskillnaden i form av olika 

värderingar och förutsättningar i de olika verkligheterna, samt till sist ett synliggörande av 

förträngningen av den konkreta erfarenheten från den ena verkligheten. Sammys utsatthet och 
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undanträngda verklighet behövs dock för att synliggöra den förhärskande värdeskalans 

karaktär. I Sammys konstaterande av den egna verkligheten som en verklighet ”where what 

ye are is all”, så ryms också ett slags etos. Skalar man bort de överbyggnader den 

ekonomiska, sociala och kulturella över- och underordningen, med dess värdeskalor, skapar, 

så är vi alla till sist bara människor. Det visar Sammy genom att - trots att han saknar allt 

ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital - existera. Eftersom det inte finns något accepterat 

gemensamt språk för att tala om denna bortträngda erfarenhet (det gemensamma språket 

representeras i citatet av ” the promotional events’ organisers”) så måste fiktionen utgå från 

Sammys inre upplevelse för att fungera. Därför riktas också fiktionens intresse bort från den 

yttre verkligheten och in mot en upplevd verklighet, precis som i exemplet jag hämtade från 

Ahlins Om.   

Genom att välja de protagonister och motiv Ahlin och Kelman väljer så distanserar de sig 

alltså från typiska drag i den typ av didaktiska, heroiska och objektiva prosa som de också 

tagit avstånd från explicit. Istället åskådliggör de olika former av strukturer som konstrueras i 

ekonomiska och sociala processer, och som syftar till att osynliggöra den axiomatiska 

jämlikhet som både Ahlin och Kelman utgår ifrån. Genom att välja protagonister och motiv 

som kan betraktas som osympatiska och/eller utsatta, så får de möjligheter att visa på hur 

språk, föreställningar och – faktiskt – narrativ syftar till att osynliggöra och/eller kontrollera 

vissa erfarenheter och därmed upprätthålla hierarkier och skillnader mellan människor. Hade 

Sammy varit en fastighetsmäklare som vaknade efter en svensexa, eller om Bengt och hans 

far hade mött ungkommunisterna på väg till arbetet, då hade inte mötena förlöpt som de 

gjorde. I båda fallen handlar det om möten där den ena parten, på olika sätt, har fått rätten att 

berätta historien om den andra. Den ena parten har alltså fått rätten att definiera och värdera 

båda parter. 

Både Ahlin och Kelman för också in rikligt med vad som skulle kunna kallas groteska inslag i 

sin prosa. Begreppet grotesk har, utöver att det finns en vardaglig användning av begreppet, 

använts i ganska skiftande betydelser. Eftersom mitt huvudsyfte här inte är att klargöra detta 

begrepp, eller olika distinktioners eventuella relation till Ahlins och Kelmans prosa, så nöjer 

jag mig med att ringa in en allmän användning av begreppet med hjälp av ett antal relevanta 

studier. 

Det groteska har ingen självklar definition. Begreppet har en lång historia och har använts i en 

rad olika betydelser och konstformer. Ingemar Haags avhandling Det groteska. Kroppens 
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språk och språkets kropp i svensk lyrisk modernism är den senaste större svenska studie som 

utgår från begreppet. I avhandlingens första del förs en utförlig och delvis fristående 

diskussion om själva begreppet. Ingmar Haag tecknar en bild där begreppet kretsar kring den 

öppna mänskliga kroppen. Han skriver att ”det handlar … inte om den hela, fullständiga och 

avslutade kroppen, utan snarare den trasiga, ofullständiga och oavslutade”.
115

 Haag beskriver 

en kropp ”i förvandling, en kropp som äter och gör sig av med restprodukter, som föder och 

dör”.
116

 Haag menar att fenomenet har fått allt större betydelse under 1800-och 1900- talet 

och anser sig också kunna identifiera en realistisk och en modernistisk grotesk. Den förra 

bygger på en tradition som ofta förknippas med teoretikern Michail Bachtin och som 

kännetecknas av en degradering där man för ner det som är upphöjt och abstrakt till det 

materiellt- kroppsliga planet. Den senare har kopplingar till romantiken och metafysiska 

frågeställningar. Där tjänar grotesken som ett medel för att förnya språket, experimentera och 

utforska dess gränser, och utmana traditionen. Haag menar vidare att ett kännetecken för det 

groteska är att oförenliga motsatser sätts samman. Haag kommenterar också en studie som har 

betydelse för den här uppsatsen. Ekmans avhandling om Ahlins tidiga författarskap utgår 

bland annat från de groteska inslagen i Ahlins tidiga prosa (särskilt i Min död är min). Haag 

placerar Ekmans studie i den tradition som utgår från den realistiska grotesken och menar att 

den traditionen ”betonar humorn i motrörelsernas gestalt, den skepnad som lösgör sig ur 

förstelningens och förljugenhetens former och istället bejakar mjukheten och 

föränderligheten”.
117

 Ekmans studie av det groteska utgår just från Bachtin och Haags 

beskrivning är enligt mig fullt rimlig. 

Jag ska nu presentera några exempel på groteska inslag i Ahlins och Kelmans prosa. En läsare 

som är förtrogen med Ahlin och Kelman kommer inte alltid att tycka att det är de mest 

självklara exempel som jag har valt. Det är medvetet och kommer av att jag har velat lyfta 

fram exempel som inte behandlats tidigare. Därefter kommer jag att sammanfatta mina 

slutsatser och relatera dem till Ekmans studie.   

Exempel på hur Ahlin och Kelman för in groteska inslag i sin prosa är flera. I Om beskriver 

Ahlin hur Peter söker förföra Herkula: ”Peter … la armen om Herkulas midja – ungefär 

förstås, ty hon var ju underbart mullig så vilken arm skulle ha kunnat klara den 

tunnbindningskonsten. … Han kysste lårens vackra blå ådror … och satte pekfingret på en 
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åderknut.”
118

 I novellen ”Min vän Kalle” återfinns också en kvinnoskildring: ”Hennes svarta 

hår spikade åt alla håll. … Hon såg förbannat slö och köttig ut. … Jag kunde faktiskt se 

patternas hennes när hon satt framåtlutad över boken och håret under armhålorna som stretade 

fram i tjocka tofsar.”
119

 Kelman beskriver i How late it was, how late när Sammy vaknar i 

gränden: ”He … checked to see if he was wearing a tie – course he wasnay wearing a tie. He 

gave his elbows and the arse of his trousers a smack to get rid of any dirt, and felt a big damp 

patch where he had been sitting.”
120

 I resten av romanen bjuder Kelman på åtskilliga 

beskrivningar av Sammys mer eller mindre motbjudande fysiska realiteter. I novellen ”The 

habits of rats” återfinns följande passus: 

   For a fortnight the storeman remained in this coma. They took out all of his blood and filled 

him up with other blood. They said that a rat, or rats, had urinated on his sandwiches and thus 

had his entire blood system been poisoned. 

   The storeman said he could remember a slight dampness about the sandwiches he had eaten, 

but that they had definitely not been soggy.
121

 

 

I ”The habit of rats” gränsar det groteska åt det komiskt absurda. I ”Acid” gränsar det snarare 

åt det tragiska och morbida. Så här beskriver Kelman en arbetsplatsolycka i denna kortnovell: 

In this factory in the north of England acid was essential. … Before these gangways were 

made completely safe a young man fell into a vat feet first. His screams of agony were heard all 

over the departement. Exept for one old fellow the large body of men was so horrified that for a 

time not one of them could move. In an instant this old fellow who was also the young man’s 

father had clambered up and along the gangway carrying a big pole. Sorry Hughie, he said. And 

then ducked the young man below the surface. Obviously the old fellow had had to do this 

because only the head and shoulders – in fact, that wich had been seen above the acid was all 

that remained of the young man.
122

 

I dessa exempel anser jag mig finna exempel på groteska skildringar kopplade till den 

mänskliga kroppsligheten. Vissa av exemplen skulle också med utgångspunkt i stilen kunna 

beskrivas som objektiva, tragiska eller komiska. Författarna har dock i samtliga fall förstärkt 

det groteska intrycket genom en relation mellan stil och motiv. I den andra kvinnoskildringen 

av Ahlin som jag citerat förstärker ordvalet (”slö”, ”köttig”, ” ”tjocka tofsar”) och den 

homodiegetiska intradiegetiska jag-berättarens egen reaktion intrycket av grotesk (något som i 

sin tur givetvis leder till att läsarens förtroende för skildringen är beroende av förtroendet för 

berättaren). I första kvinnoskildringen av Ahlin skapas dock känslan av grotesk snarare av 

kontrasten mellan Peters uttryckta åtrå och valet av vilka detaljer i kvinnans fysiska 
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uppenbarelse som återges. Det uppstår då en spänning som är nödvändig för att uppnå den 

eftersträvade effekten. I både Kelmans text om Sammys uppvaknande och texten om de 

nedkissade smörgåsarna finns ett slags äckel som kommer av själva motivet, men det 

förstärks av den sakliga och objektiva tonen i de aktuella textpartierna. På samma sätt skapar 

den objektiva, avskalade och strama skildringen i ”Acid” en kontrast gentemot det groteska 

skeende som återges. 

En funktion dessa groteska inslag har är att de stör läsarens vaneseende och inlärda 

tolkningsmönster. I samtliga de exempel jag här redogjort för kan den groteska skildringen 

också sägas bidra till att bryta mot etablerade schabloner. I Ahlins kvinnoskildringar finns 

tydliga stereotypa inslag. I ”Min vän Kalle” är den groteska skildringen av Hilma schablonen. 

Carin Röjdalen menar, i en analys av ”Min vän Kalle”, att det ”spelas med en klichébild av en 

osympatisk kvinna … som struntar i sitt eget utseende och hemmets skötsel”, men att Ahlins 

syfte är att försvara ”den i novellen aldrig hörda parten, d.v.s. Hilma”.
123

 Röjdalen menar 

vidare att Ahlin dessutom använder detta medel för att kasta en skugga över jag- berättarens 

trovärdighet. Det är enligt mig möjligt, men jag menar att syftet också är att göra en annan 

part i den narrativa processen osäker, nämligen läsaren. I båda Ahlins schabloniserade 

kvinnoskildringar, finns en för läsaren paradoxal omständighet. Båda kvinnorna är starkt 

åtrådda. I båda fallen offrar männen något för att få vara i dessa kvinnors närhet. I ”Min vän 

Kalle” handlar det om en vänskap, och i Om offrar Peter relationen till sin son. I exemplet 

med kvinnoskildringen ur Om skapas det groteska genom sammanställningen av två 

schabloner, nämligen paret i kärlekslek och skildringen av den feta Herkulas kropp. I både 

”Min vän Kalle”,  ”Acid” och ”The habits of rats” kan det också sägas att de förväntade 

reaktionerna kring, och relationerna till, arbete och arbetsplatsen kastas om. Röjdalen pekar 

på att arbetsplatsolyckan var ett vanligt motiv i skildringar av arbetsplatser i 

trettiotalslitteraturen, och menar att Ahlin spelar på en förförståelse hos läsaren i novellen 

”Min vän Kalle”. Hon menar att de eventuella förväntningar som skapats gäckas då ingen 

olycka sker, och när Kalle tycks fundera mer över sitt privatliv än sitt farliga arbete.
124

 På så 

sätt spelas det med schabloner, vars funktioner och innebörder störs. Det leder i sin tur till att 

perspektivet vidgas hos läsaren. 

I ”Acid” bryter reaktionerna hos samtliga inblandade mot de förväntningar en läsare kan 

tänkas bära på. Både faderns handlingsbenägenhet och själva handlingen bryter mot vad som 
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rimligtvis förväntas. Inte minst i kontrast till arbetskamraternas reaktioner. Arbetskamraternas 

reaktion kan sägas bryta mot den förväntade reaktionen från en disciplinerad, 

handlingsbenägen och manlig industriarbetarklass genom sin rädsla och passivitet. I ”The 

habit of rats” återfinns inte en tanke på att någon skulle kunna tycka att det är orimligt att 

arbeta på en arbetsplats där man inte kan lägga ifrån sig lunchmackan i några minuter utan att 

bli dödsförgiftad av råttors kiss. Offret själv slås inte av tanken att det skulle kunna vara 

någon annan som hade något ansvar, utan funderar över sin egen individuella reaktion över 

smörgåsens konsistens. (Händelsen behandlas också senare i novellen som ett individuellt 

problem och den olycksdrabbade förflyttas.) Genom de groteska inslagen så blir dock inte 

situationen eller slutsatserna lika självklara för en läsare som för de gestaltade karaktärerna 

och mottagligheten för det oväntade ökar, Detta trots att skeendet skulle framstå som orimligt 

i en mer traditionell realistisk berättelse. Exempelvis framstår de inblandades obefintliga 

reaktioner som absurda eller chockerande, snarare än orealistiska.  Läsaren har inte hjälp av 

några etablerade normer för hur hon/han ska reagera på texten. Dessa har satts ur spel, bland 

annat genom de groteska inslagen.  

I How late it was, how late fyller de groteska inslagen delvis en annan funktion. I det citerade 

exemplet är det enligt mig uppenbart att det syftar till att komplicera läsarens relation till 

protagonisten Sammy. Å ena sidan är Sammy och Sammys perspektiv läsarens enda väg in i 

berättelsen. Trots att perspektivet skiftar mellan andrapersonsberättande och 

tredjepersonsberättande så sker fokaliseringen nästan uteslutande genom Sammy. De groteska 

inslagen gör det dock svårare för läsaren att motståndslöst kliva in i Sammys värld. Därmed 

tydliggörs det att Sammy inte bara är en olycksdrabbad version av läsaren själv. Med hjälp av 

språk och motiv så bygger Kelman in ett motstånd mot en okomplicerad identifikation. Med 

det menar jag inte att Kelman framställer Sammy som enbart osympatisk eller onormal – 

tvärtom. Viss identifikation uppstår. Däremot blir det för mig som läsare omöjligt att tro att 

Sammy egentligen är precis som jag, har råkat hamna där han är, men sannolikt (i enlighet 

med exempelvis en heroisk berättelse), kan ta sig därifrån om han vill eller försöker. De 

groteska inslagen, och Sammys reaktioner på dessa, blir läsarens ständiga påminnelse om att 

hon/han är i Sammys värld, och att Sammy kanske inte skulle kunna vara i läsarens värld. En 

ständig glidning mellan identifikation och distansering leder då till att läsaren både dras in i 

Sammys erfarenhet, men aldrig kan känna sig trygg och hemmastadd där. Med de groteska 

inslagen säkerställer på så sätt Kelman att ingen enhetlig värdeskala kan appliceras på 
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berättelsen och dess protagonist.
125

 Den glidning jag syftar på blir tydlig även i citatet ovan. 

Sammy upptäcker faktiskt fuktfläcken för att han ska damma av byxbaken. Det gör han 

dessutom efter att han känt efter om han har en slips, trots att han omedelbart kommenterar att 

han givetvis inte har det. Läsaren exponeras alltså för ständiga spel med värdeskalorna. Hur 

lik mig är Sammy? Är han en som torkar av byxorna eller som kissar ner dem? Är han en som 

har slips eller inte? Skulle han kunna ha slips? Är jag en som har slips? Osv.  

Som jag redan referat så har groteska inslag i Ahlins prosa framförallt behandlats i Ekmans 

avhandling om Ahlins tidiga författarskap. Som framgick ovan utgår Ekman från vad Ingemar 

Haag kallar den realistiska grotesken, en tolkningstradition där Bachtin varit betydelsefull och 

som Ekman också explicit anknyter till. I de exempel jag redogjort för ovan finns dock inte 

några självklara anknytningar till en sådan tradition som den beskrivs. Varken för de exempel 

jag hämtat från Ahlins eller från Kelmans prosa är det någon adekvat beskrivning att de 

”betonar humorn i motrörelsernas gestalt, eller den skepnad som lösgör sig ur förstelningens 

och förljugenhetens former och istället bejakar mjukheten och föränderligheten”.
126

 Det finns 

en koppling till kroppslighet och en upptagenhet med kroppens gränser mot omvärlden. De 

rymmer också paradoxer och motsättningar som inte löses upp, liksom de blottlägger 

konflikter mellan föreställningar och den konkreta, materiella och kroppsliga verkligheten. 

Något karnevaliskt inslag, som ställer den etablerade världen på huvudet, finns dock 

knappast. Med det menar jag inte att den realistiska grotesken inte finns i Ahlins och Kelmans 

prosa. Jag menar dock att det sannolikt vore fruktbart att studera de groteska inslagen i deras 

prosa mot bakgrund av en vidare definition av det groteska. Både Ahlin och Kelman har i sin 

prosa starka inslag av stildrag hämtade från, och behandlar problem som var väsentliga i, en 

modernistisk tradition. Mot den bakgrunden är kanske den modernistiska grotesktradition som 

Haag identifierar lika relevant. Haag skriver bland annat: ”Att det groteska gradvis antar en 

mer negativ gestalt har delvis att göra med problematiseringen av språket, något som blivit en 

grundläggande tematik för poetiken under 1900-talet. Den groteska bilden blir engagerad i 

frågor som berör mening och förståelse”.
127

 Det stämmer väl överens med en rad frågor som 

både Ahlin och Kelman bearbetat i sina respektive författarskap.
128
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Sammanfattningsvis har jag visat att det finns tydliga likheter mellan val av motiv i Ahlins 

och Kelmans författarskap. Båda författarna söker påfallande ofta motiv och protagonister 

som befinner sig i olika former av utsatthet och/eller uppvisar vad som kan anses vara 

negativa karaktärsdrag. Jag har visat att man bland annat kan se det som ett sätt att bryta 

igenom konventioner, vaneseende och etablerade sociala normer för att istället kunna gestalta 

frågor som rör människans grundläggande villkor. Jag har också visat att det går att associera 

till vad jag kallat Ahlins och Kelmans axiomatiska jämlikhetsideal. Genom att inte i så stor 

utsträckning befatta sig med de överbyggnader som människan genererar kan författarna nå 

frågor som rör existensens grundvillkor och påvisa dessa överbyggnader. Jag har också visat 

att både Ahlin och Kelman arbetar med groteska inslag i sin litteratur. Dessa kan fylla samma 

syfte som motivvalet. Genom att gestalta paradoxer och motsättningar kopplade till kroppen 

så kan de främmandegöra konventioner, schabloner, vaneseende och etablerade sociala 

normer. Genom att det sker i anknytning till det kroppsliga så kopplas dessa frågeställningar 

också till något existentiellt grundläggande och för alla lika. 

3.2 Frånvaro av intrig och Ahlins och Kelmans anti-dramatik 
Det finns en slående likhet mellan Ahlins och Kelmans prosa när det gäller avsaknaden av en 

konventionell intrig i många berättelser. Teoretiskt kan man visserligen hävda att det alltid 

finns en intrig. All Ahlins och Kelmans prosa kan antagligen sägas uppfylla de minimikrav 

för en intrig som återfinns i den vanligaste facklitteraturen.
129

 Det är dock enligt mig 

uppenbart att både Ahlin och Kelman på olika sätt medvetet förminskar betydelsen av, och 

ibland till och med saboterar, det som normalt brukar uppfattas som intrigens grundläggande 

beståndsdelar. Jag menar inte att det är ett unikt estetiskt drag hos Ahlin och Kelman, men jag 

menar att de också använder detta grepp för att uppnå vissa estetiska och litterära ideal som de 

företräder. 

Kelmans noveller i debutsamlingen är i många avseenden anti- dramatiska. De saknar 

exempelvis en uppenbar dramatisk kurva som skulle kunna göra att det gick att klassificera 

dem som tragiska eller komiska. Min poäng är att novellerna gör läsaren ambivalent när 

                                                                                                                                                         
författarskap. Melberg associerar också de groteska inslagen till romantiken. Detta kan vara ett exempel på en 

läsning av groteska inslag i Ahlins litteratur som kan associeras till den moderna grotesken enligt Haags 

resonemang. Melbergs analys är dock så kortfattad och övergripande, samt integrerad i avhandlingens storform, 

att det är svårt att bryta ut denna aspekt av studien på ett meningsfullt sätt. 
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 Exempelvis följande definitioner: ”antingen … två tillstånd med en händelse mellan dem eller … två 
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denne ska genrebestämma dem, utan helt enkelt att de ofta saknar en konventionell intrig. 

Kelmans hanterande av intrigen resulterar enligt mig i ett estetiskt uttryck som har förknippats 

med modernismen. Maria Nikolajeva har lanserat begreppet ”mitt-berättelse” för denna typ av 

berättelser, som hon beskriver så här: ”ett oordnat, ostrukturerat händelseförlopp utan kausala 

samband, som påminner om livet själv”.
130

 Det stämmer bra som beskrivning av intrigen i 

många av Kelmans noveller i debutsamlingen. Det äger också en logik mot bakgrund av 

Kelmans kritik av litteraturens konventioner som bygger på att de ofta ger en falsk bild av 

livet. Problemet med denna slutsats är dock att den inte är tillräcklig. Visserligen saknar 

Kelmans noveller en intrig i traditionell mening, alltså ett yttre skeende som följer kausala 

samband. De kan dock inte reduceras till stämningsbilder eller liknande. Det kan mycket väl 

ske saker i dessa noveller. Skeendet är dock ofta underförstått, utspelar sig inom en karaktär 

eller måste utläsas mot bakgrund av krafter som inte är närvarande i den aktuella texten, men 

som ändå verkar i den.  Novellen ”The Cards”, som inleder debutsamlingen, kan å ena sidan 

ses som en novell utan egentlig handling. Handlingen skulle då kunna beskrivas som en 

berättelse om en ung man som blir uppkallad till arbetsgivarföreträdaren och blir uppsagd på 

grund av upprepade sena ankomster. Den unga mannen åker sedan hem, berättar vad som hänt 

för sin sambo som blir orolig, men mannen verkar ändå inte vilja söka några jobb. Den 

sammanfattningen av historien låter inte så intressant. 

Å andra sidan kan man läsa novellen som en ganska avancerad historia om flykt och beroende 

i ett modernt samhälle. Protagonisten Jake är beroende av sitt arbete, men han tycker inte om 

det. När han blir uppkallad till arbetsgivarföreträdaren, som kallar honom Duncan 

(efternamnet) och säger upp honom eftersom arbetsgivarföreträdaren själv är orolig för vad 

den egna chefen ska tycka om hur han utför sitt jobb, blir Jake arg eftersom 

arbetsgivarföreträdaren tror att han inte klarar av att komma i tid. Men han blir samtidigt 

lättad av att slippa arbetet. På vägen hem smakar han på friheten och funderar över vad han nu 

ska göra.  Han träffar av en slump några kollegor, som kallar honom Jake (förnamnet), och de 

småpratar om nyheten. Han funderar sedan på vägen hem både över möjligheten att fortsätta 

som arbetslös och möjligheten att ta andra arbeten. Han är dock hela tiden primärt orolig för 

hur hans hustru ska ta det hela. När han väl kommer hem så berättar han omedelbart nyheten 

för hustrun, som kallar honom Jackie (ett smeknamn), och som reagerar precis som han 

väntat. Han försöker dock lugna henne genom att utlova olika saker han ska göra för att reda 
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ut situationen, men försöker också få till stånd en överenskommelse om att han inte ska 

behöva börja jobba igen före nyår (ca tre veckor framåt i tiden). Hustrun låter sig dock inte 

lugnas så lätt utan ser istället framför sig tre veckor av oro. Hon upprepar då ett erbjudande 

från sin far som lovat att ordna så att Jake får arbeta bredvid honom. Jake reagerar kraftfullt 

mot det. Frun accepterar det och går istället och gör te medan Jake slår upp en bok. 

I den här något utvecklade beskrivningen av intrigen, som i större utsträckningen speglar 

karaktärernas förhållningssätt, reaktioner och kommunikation, snarare än handlingar, så kan 

man läsa in ett lite mer dramatiskt skeende - ett skeende som rör flykt och motstånd, frihet 

och tvång. Det är på ett sätt en slags rörelse från tvång till frihet, där protagonisten också 

förvandlas från en funktion, till en person, och – till sist - till en part i en intimare relation– 

alltså från Duncan, via Jake, till Jackie.  Samtidigt är det uppenbart att det inte är så enkelt. 

Jakes oro under bussresan hem, som framförallt rör vad hustrun ska tänka, skvallrar om att 

Jake hela tiden är medveten om att det inte är så enkelt att han bara kan göra som han vill. När 

han väl kommer hem förstår man också av upprepningen av svärfaderns erbjudande, att fruns 

familj har synpunkter på Jakes ställning på arbetsmarknaden. Det finns alltså aktörer bakom 

aktören även här och inte bara på arbetsplatsen (där arbetsgivarföreträdarens agerande styrs av 

en oro för vad dennes chef ska tänka om hans agerande snarare än av en uppfattning om vad 

som har hänt). Det blir tydligt att beroendet av inkomsten och/eller arbetet gör att han inte kan 

fly. Om han rör sig från funktion till person visavi sin arbetsgivare, så gör han med 

nödvändighet en omvänd resa visavi sin familj.  Där blir istället hans roll som funktion 

plötsligt tydlig. Men eftersom det finns en personlig, och inte en formell, relation i familjen så 

finns inget utrymme för den nakna maktutövning som finns i arbetslivet. Det blir därför 

istället fråga om en form av ömsesidig anpassning, förhandling eller dragkamp som läsaren 

aldrig får veta utgången av. Novellen slutar dock med att man misstänker att Jake lyckas få en 

respit. Han får sätta på sig sina egna kläder och får en stund med en bok medan hustrun gör te. 

Läsaren vet dock att det antagligen rör sig om en kort respit. Det har blivit ganska tydligt.  

Dessa två sammanfattningar av intrigen är visserligen på lite olika detaljeringsnivå. Båda kan 

dock enligt mig betraktas som fullt korrekta. Den andra sammanfattningen förutsätter dock att 

läsaren använder associationer och antaganden som inte finns direkt tillgängliga i texten, men 

som krävs för att fylla den sparsamma berättelsen med liv och betydelse. Det illustreras väl av 

hur interaktionen mellan Jake och hustrun gestaltas. Hela dramatiken i relationen måste 

utläsas ur följande, något kortade, dialog som utspelar sig efter hemkomsten: 



 61 

    `Oh Jackie´, said the girl. `What…´ 

    `Listen I can get a job right away if you want?´ he interrupted. 

    She looked up at him, `Where?´ 

   `The Corporation for goodness sake´, he put his hand on her shoulder, `no bother.´ 

  … 

    `What happens if they don’t take you?´she asked. 

   `They’re crying out for men,´replied Jake, `anyway I might take on a couple of wee side jobs.´ 

… 

   `Can you get a job as a salesman?´ she asked. 

   `Need a couple of suits.´ 

   `You´ve got two.´ 

   `Och they´re hopeless,´Jake answered, `I never wear them as it is.´ He rolled a cigarette. 

… 

   `Dad could get you in beside him,´ she said cautiously. 

   `Is that so,´ replied Jake showing no interest. 

   `He´s offered before Jackie.´ 

   `Yeah I know,´he handed the baby to her, `yes I might.´ 

   `Will I say anything?´ 

   `NO!´ He spoke sharply. No leave it for a while yet.´ 

   `OK,´the girl said it quietly. `What do you want for tea?´ 

   `Stew made the same as you did it last Friday.´ 

   `OK,´she smiled and walked from the room carrying the baby. 

   Jake picked out a book and sat down to read.
131

 

 

I denna dialog är det mycket som måste läsas mellan raderna. När Jakes hustru reagerar med 

förskräckelse över nyheten så sägs ingenting om vilka konsekvenser Jakes arbetslöshet skulle 

få. Det måste läsaren tillföra själv, utifrån sin egen kunskap om vad inkomstlöshet kan 

innebära. När Jake inte är intresserad av arbetet som hustruns fader har erbjudit så sägs 

ingenting om varför. Det måste läsaren tillföra själv, utifrån sin uppfattning om hur det är att 

ta emot tjänster från, eller arbeta tillsammans med, en svärfar. Läsaren får i novellen inte veta 

något annat om arbetet eller svärfadern än vad som framgår av det ovanstående citatet. När 

hustrun agerar så försiktigt och undfallande så sägs heller ingenting om varför. Läsaren måste 

själv, utifrån sin egen verklighet och erfarenhet, försöka sluta sig till vad orsaken kan vara. 

Kelman använder dock inte schabloner eller karikatyrer för att få sin koncentrerade berättelse 

att fungera. Visserligen kan man säga att den slöa, anställde som ryms i den korta 

sammanfattningen av intrigen är något av en kliché. Novellen blir dock obegriplig med den 

klichén som lässtöd och med den läsning som följer av denna. Utan att låta karaktärernas inre 

och kommunikation bli betydelsebärande kan man inte förklara varför berättelsen ser ut som 

den gör eller varför den skrivits. Alla dramatiska yttre händelser har ju utspelat sig redan i och 

med uppsägningen i novellens inledning. Läsarens behov av att skapa en mening med 

berättelsen gör att hon/han inte kan basera sin läsning på denna etablerade och 

schabloniserade karaktär (eller på tidigare berättelser eller ”läsningar” av sådana). Hon/han 
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måste istället gå till sig själv och sitt eget liv för att fylla de odramatiska ickehändelserna med 

mening. 

Jag menar också att det kan finnas ett samband mellan den kortare och den längre 

sammanfattningen av novellens händelseförlopp. Kelman har, som jag visat, en stark aversion 

mot schabloniserade karaktärer. Vad vi möter i den första versionen av en sammanfattning 

kan sägas vara en schablonbild av en ung, ansvarslös, arbetslös man. I den andra, längre 

sammanfattningen ser vi en ung man med viss stolthet och vissa oklara drömmar, men som är 

fångad i system som på olika sätt inte kan hantera hans individualitet. Alla de övriga 

aktörerna är för övrigt också på olika sätt fångade i system. Genom att agera som han gör 

lyckas Jake bevara ett visst mått av värdighet, längtan och individualitet (dock utan att lösa 

eller förändra sin situation). Genom sin novell visar Kelman alltså att en karaktär som vid en 

första påsyn, och i abstrakta sammanhang, kanske framstår som amoralisk och livlös, i sitt 

konkreta sammanhang kan vara ett uttryck för värdighet, längtan och individualitet. Kelman 

har därmed vänt upp och ner på en schablonbild. Läst på det sättet så utspelar sig också ett 

händelseförlopp, även om den yttre handlingen är obefintlig. Dramaturgin ligger istället i det 

inre förloppet hos karaktärerna och i mötet mellan olika strukturer eller nivåer i den konkreta 

punkt som den litterära karaktären utgör. För att kunna läsa så måste dock läsaren, utifrån sin 

egen erfarenhet, svara på vissa frågor som novellen ställer. Det skulle inte ske om novellen 

hade en mer utbyggd intrig där de antydda momenten fanns gestaltade i exempelvis 

handlingen. Då skulle läsaren i stället placeras i en trygg position där författaren förevisade ett 

stycke verklighet. En sådan framställning, där karaktärerna agerade ut de krafter och 

relationer som läsaren nu fyller i själv, skulle sannolikt också kräva en mer slutförd yttre 

dramaturgi, med exempelvis en början, en mitt (med en höjdpunkt) och ett slut (med en 

upplösning) för att kunna motiveras och bli logisk. Då skulle Kelman vara tillbaka i 

traditionen och läsaren skulle sitta tryggt tillbakalutad för att bedöma kvaliteten på 

författarens illusionsnummer. Med den obefintliga intrigen undviker Kelman att ta stöd i 

sådana tillgängliga litterära redskap (vilka han också uttalat sin aversion mot). 

Lars Ahlins noveller saknar oftast den extremt avskalade form som många av Kelmans 

noveller uppvisar. De återger ofta ett tydligare dramatiskt förlopp eller har en mer utvecklad 

intrig. Till viss del beror det enligt mig sannolikt på att Lars Ahlin arbetar med en tydligare 

berättare i sin novellkonst och alltså inte använder isbergsteknik och så gott som osynliga 

berättare lika konsekvent som Kelman ofta gör. Ahlin tenderar dock, liksom Kelman, att flytta 

fokus från det yttre skeendet till de inre domänerna hos karaktärerna. Hans noveller har ofta 
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en obetydlig yttre intrig, och skulle utan problem kunna sammanfattas på samma torftiga sätt 

som Kelmans. De har dock ofta en tydligare dramatisk kurva. Jag menar att det beror på att 

Ahlin, istället för att låta läsaren fylla i de känslomässiga och existentiella bakgrunderna till 

ett torftigt yttre skeende, låter en berättare ta stor plats i sin prosa. Därmed måste också de 

känslomässiga svängningarna och karaktärernas inre upplevelse av situationen skrivas ut. Det 

i sin tur genererar en tydligare dramatisk kurva i berättandet. Det finns tre särdrag som jag 

anser är särskilt intressanta. För det första det sätt på vilket Ahlin berättar två berättelser 

istället för en. För det andra uppvisar Ahlins noveller exempel på en anti-dramatisk strategi 

som skiljer sig från Kelmans och som saboterar den klassiska dramatiska kurvan, snarare än 

frångår den. För det tredje aktiverar Ahlin läsaren på ett annat sätt än Kelman (något som 

antagligen också delvis förklaras av användandet av den synliga berättarinstansen). Jag ska 

åskådliggöra detta med hjälp av exempel ur den välkända novellen ”Kommer hem och är 

snäll” som kan illustrera alla de tre aspekter av Lars Ahlins behandling av intrigen som jag 

vill lyfta fram. 

Dialogen och det yttre skeende som återges uppvisar egenskaper som kan beskrivas som 

objektiv, hårdkokt prosa.
132

 Ahlin skriver: 

   - Du skulle ju bara gå fram och tillbaka, sa hon nu. 

   - Jag har också gått fram och tillbaka, flinade han. 

   - Du skulle ha varit tillbaka senast ett, sa hon. 

   - Och nu är hon sex, sa han. 

   - Varför håller du inte ord? 

   - Ska du inte titta i påsen? 

   - Du kan ställa den där, sa hon. Du ser ju att jag dammar. 

   - Jag tycker inte om din ton, sa han. 

   - Varför tar du inte av dig? sa hon. 

   - Varför tittar du inte i påsen? 

   - Ta av dig, sa hon men tittade i påsen. 

   Det låg några äpplen, ett par apelsiner och en liten klase blå vindruvor i den. 

   - Säga vad man vill, men en snäll gubbe har du fått, sa han och tog henne under hakan. 

   Hon ryggade tillbaka. 

   - Just så lagom, tycker jag. Ta av dig Sören! 

   Han låtsades inte höra henne utan gick runt bordet och började vissla.
133
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Här skulle en rad läsanvisningar ha kunnat infogas för att säkerställa att läsaren tolkade 

dialogens förlopp på ett enligt författaren korrekt sätt. Även det inskjutna berättandet, som 

inte är en del av dialogen, är dock knapphändigt och stramt hållet. 

I de avsnitt med intern fokalisering genom karaktärerna som förekommer i novellen ser vi 

dock en helt annan stil. Här blir språket snarast lyriskt: ”Han såg sig omkring och det var 

nästan tomt i hans ansikte. Orden var inte längre en trapets ovanför hans huvud. De var ett 

staket mellan honom och henne.”
134

  Vi vet från dialogen att Sörens eget språk inte låter på 

det sättet. Samma förändring sker när den interna fokaliseringen sker genom Tyra: ”Hennes 

förtvivlan slöt sig och blev på något sätt definitiv. Den fick en utompersonlig räckvidd. Den 

omfattade hela verkligheten. Ingenting kunde rädda sig över på en soligare sida. Det mest 

fundamentala var anfrätt.”
135

 Språket liknar snarare det språk vi möter när den inre 

fokaliseringen sker genom Sören än Tyras språk som vi känner det från dialogen eller de 

gånger Tyra för sig själv rekapitulerar exempelvis samtal med vänner. I novellens slutrader 

kliver dessutom denna berättarröst fram i tydligt majestät för en sammanfattning: ”Han visste 

att han inte blivit annorlunda. Hon visste att hon inte blivit annorlunda. Båda visste att vad 

som hänt ikväll skulle upprepas, kanske nästa lördag, kanske någon annan dag. Men denna 

vetskap var inte längre ett hinder mellan dem. Den kom dem tvärtom att smaka varandra 

djupare och helare.”
136

 Här möter vi en heterodiegetisk extradiegetisk berättare som tolkar 

och sammanfattar det just lästa med noll-fokalisering. Denna berättarröst gör det dock inte 

genom att få läsaren att dra den slutsats berättaren vill eller bekräfta en slutsats läsaren just 

borde ha dragit. Tvärtom. Tydligt stiger berättaren fram och redovisar en slutsats som – vågar 

jag påstå – läsaren rimligen inte har dragit. I själva verket tillför sammanfattningen en 

dimension till berättelsen som inte funnits där tidigare. Utifrån de läsarkonventioner som 

finns etablerade skulle snarast en naturlig tolkning vara att något avgörande verkligen skedde 

som borde förändra Tyras och Sörens relation i en yttre mening. Den heterodiegetiska 

extradiegetiska berättaren används dock för att explicit motsäga en sådan tolkning från 

läsarens sida. 

Varför upplevs då inte denna andra berättarröst som mer påträngande? I följande citat ser vi 

hur dessa två berättarröster kan samverka i ett stycke: 

- Man kommer hem och är snäll! skrek han. Men här hemma kan man inte vara. Ajöss. 
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   Han lutade sig in genom dörröppningen över sina ords staket. Han kände att han nådde 

bottenrekord i uselhet, men han kunde inte hindra den föraktfulla grimasen mot henne och den 

nedsättande åtbörden. 

   - Ajöss, surkona! Skrek han. 

   Han svängde om och började vissla. Han gick några varv runt bordet. Så ställde han sig att 

steppa. Det var till avsked: 

   Trararapp rapp rapp! Trararapp rapp rapp! 

   Hon hade upphört att skala. Hon stirrade ner i handfatet på de smala, smutsgråa, slingrande 

skalen. Hon fick plötsligt för sig att det var en hjärna, en människohjärna, eller kanske Guds 

hjärna, eller kanske tillvarons hjärna, som låg utstjälpt i handfatet i hennes knä. 

   Hennes förtvivlan slöt sig och blev på något sätt definitiv. Den fick en utompersonlig 

räckvidd. Den omfattade hela verkligheten. Ingenting kunde rädda sig över på en soligare sida. 

Det mest fundamentala var anfrätt. Allting var förtvivlan värt. 

   Den smärta som grep henne var nästan bedövande. Den svepte in henne i en svart sky. Hon 

skulle ha förintats om det fortgått, tänkte hon sen. Hon skulle inte ha kunnat existera i dess 

fasansfulla krets. Långt, långt borta hörde hon Sörens hånfulla avskedsstepp. Den dog mer och 

mer bort och nådde nästan ytan av ljudlöshet. 

   Då rusade hon plötsligt upp och sprang in i rummet och kastade sig mot honom. 

   - Sören! Jag är så fruktansvärt rädd! skrek hon. Du måste hjälpa mig! 

   Hon slet i honom och sög sig fast vid hans mun. 

   - Å, vad jag älskar dig, vad jag älskar dig högt! viskade hon mot hans kind. Förlåt mig. Det är 

mitt fel. Tro mig ändå. Jag älskar dig så oerhört. Jag skulle vilja vara precis som du vill ha mig. 

   Han blev nästan nykter. En iskall påle slog tvärs igenom honom. Han blev så skamsen att han 

varken kunde svälja eller andas.
137

 

  

Samtidigt med den yttre intrigen skildras också en annan berättelse i form av det inre förlopp 

som ägnas en mycket större uppmärksamhet. Vid en första påsyn kan det uppfattas som något 

som kräver en alltför dominerande berättare som tvingar sig på sina karaktärer och redogör 

för deras reaktioner, tankar och känslor. Alltså precis det som Kelman tycks vilja undvika 

med sin isbergsteknik. Detta undviks dock enligt mig genom att Ahlin skildrar ett inre förlopp 

som utgör en intrig och dramatik i sig och alltså inte bara följer det yttre skeendet. I själva 

verket skulle inte en läsare själv kunna sluta sig till de reaktioner, tankar och känslor som 

böljar fram genom novellen. De innehåller alldeles för många paradoxer, associativa hopp och 

infall för att kunna härledas ur de yttre handlingar som läsaren möter i ”Kommer hem och är 

snäll”. Ahlin skulle då sannolikt ha tvingats plantera ledtrådar, konstruera dialoger och bygga 

ut händelseförloppet på ett sätt som hade varit minst lika påträngande som den dubbla intrig 

som nu istället presenteras. Den verksamma kontrasten mellan det avskalade yttre skeendet 

och det rika inre skeendet hade också gått förlorad. Liksom Kelman undviker Ahlin alltså 

metoden att konstruera en yttre handling för att åskådliggöra en inre dramatik.  

Det citerade avsnittet rymmer också novellens peripeti. När Tyra ser ner i tillvarons hjärna 

och reser sig och springer ifatt Sören sker den stora vändningen i novellen. Denna vändpunkt 

genereras dock inte av något yttre skeende, utan utspelar sig helt och hållet inom Tyra. Det är 
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visserligen inte ovanligt att en vändpunkt tar plats inom en karaktär. Det brukar dock handla 

om insikter, beslut eller ställningstaganden, men vad är det egentligen som händer i Tyra? 

Ingen har hittills lyckats förklara det på ett slutgiltigt sätt, och ändå är det den av Ahlins 

noveller som kommenterats utförligast. 

Röjdalen uppmärksammar denna fråga i sin avhandling om Ahlins novellkonst. Hon menar att 

den förtvivlan som Tyra känner är huvudsaken och att den uttrycker en Ahlinsk föreställning 

om ett grundläggande mänskligt villkor som inte kan framställas på något klart sätt utan måste 

mötas av läsaren och upplevas. Det motiverar också den anstötliga bilden.
138

 Röjdalen har 

också visat på liknande mönster i andra verk av Ahlin. Jag tänker inte gå närmare in på detta 

nu. Jag nöjer mig med att konstatera att detta mönster avviker från hur en dramaturgi normalt 

ser ut. Normalt väntar man sig att ett tillstånd presenteras, som därefter, i ett handlingens eller 

insiktens klimax, på ett logiskt och begripligt sätt (antingen för att det är väntat, eller för att 

det förklaras retrospektivt), kastas om i en peripeti som sedan etablerar ett nytt tillstånd. Ahlin 

leker med denna dramaturgi genom att han låter den avgörande händelsen och/eller insikten 

utgöras av en ickehändelse eller obegriplighet. Ahlin låter dessutom denna icke-vändpunkt 

följas av ett tillstånd som enligt den heterodiegetiska extradiegetiska berättaren egentligen 

inte har förändrats i någon yttre mening. Någonting har visserligen hänt, men det är både 

obegripligt och förändrar inte något i en yttre mening. Ingenting har hänt i deras yttre liv eller 

deras relation som kommer att förändra någonting, och därmed skulle det inte heller gå att 

beskriva på ett objektivt sätt. Någonting har däremot hänt i deras förhållningssätt till livet och 

den egna existensen. Ahlin flyttar alltså definitivt in dramatiken i karaktärerna, medan han 

betonar icke-skeendet i de yttre villkoren och relationerna. Det stämmer förbluffande väl med 

Cairns Craigs beskrivning av Kelmans prosa: ”Kelmans narratives are not concerned with 

progressions along a temporal trajetory of events; they are concerned with an unchangeable 

context into wich human beings are thrown and from wich there is no escape. They are 

concerned fundamentally, therefore, not with the progress implied by a narrative sequence but 

with repetition ….”
139

 

Det finns också ett tydligt stildrag som Ahlin använder när han ska skildra det inre skeende 

som jag ser som den egentliga intrigen i ”Kommer hem och är snäll”, nämligen det lyriska 

språket. När Ahlin vid intern fokalisering genom Tyra och Sören ska återge det inre förloppet 

använder han konsekvent metaforer och ett i huvudsak lyriskt språk. I det ovan citerade 
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avsnittet ser vi rikliga exempel på det. Jag ser det som en nyckel till hur han kunnat 

konstruera dessa tydliga dubbla intriger, med en framträdande berättare, utan att de stör 

läsningen. Hade han använt ett redovisande, beskrivande eller förklarande språk skulle 

berättarrösten, och det utrymme det inre skeendet medges, sannolikt ha framstått som 

påträngande. I och med det metaforrika och lyriska språket så aktiveras läsaren och det inre 

skeendet blir inte något som speglar det yttre skeendet eller tolkar detta åt läsaren. Istället 

skapar Ahlin en ny värld av bilder och metaforer, i bjärt kontrast mot den knapphet i språket 

med vilken det yttre skeendet återges, som läsaren själv får begripliggöra utifrån sina egna 

associationer. Medan Kelman aktiverar läsaren genom att denna själv får fylla i större delen 

av betydelsen i den objektivt återgivna verkligheten i ”The Cards”, så aktiverar Ahlin läsaren 

genom att denne får ett rikt, lyriskt bildspråk att dechiffrera. På så sätt undslipper Ahlin också 

att tvingas föra in en tillrättaläggande röst i sin berättelse. Genom att beskriva sina karaktärers 

inre reaktioner och känslor som metaforer behöver de inte verbaliseras i form av en logisk 

diskurs. För Kelman uppstår inte det problemet i ”The Cards”. Han lämnar där det inre 

skeendet helt åt läsaren och skriver, med några få knappa undantag, inte ut det alls. 

När det gäller Ahlins behandling av den narrativa strukturen i romanen Om så erbjuder den ett 

utmärkt exempel på en roman som explicit och tydligt parodierar och polemiserar med 

romanens etablerade former. Det finns åtskilliga exempel på det. Jag har valt att peka på tre 

exempel som rör början (expositionen), den dramatiska kurvan (med peripetin) och 

avslutningen (det nya jämviktsläget). 

Romanen börjar med ett kapitel som heter ”Någonting händer”. Redan där skriver författaren 

alltså explicit ut att det dramatiska som ska påbörja skeendet nu ska presenteras. Därefter 

följer det som kallas expositionen. I en sådan är det brukligt att författaren på ett smidigt sätt 

presenterar läsaren för de relevanta karaktärerna och den aktuella situation de är satts in i. Hos 

Ahlin kommenteras också detta explicit av den heterodiegetiska extradiegetiska berättaren i 

ett stycke som vänder sig direkt till läsaren: ”Om läsaren i fantasin kan försätta sig i en i gång 

varande spårvagn så lovar författaren att här på sidorna låta en konduktör noga ropa ut 

gatunamnen.”
140

 Därefter avbryts regelbundet berättelsen av utrop så som det därpå följande: 

”Konduktören:/-Gruffgränd!”
141

 Så får läsaren följa med spårvagnen från hållplats till 

hållplats. Det står ganska snart klart för läsaren av Om att någonting kanske händer i 

romanens början, men knappast någonting nytt. Tvärtom bygger hela kapitlet på reflektioner 
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över en historia som upprepar sig i Bengts och Peters liv. Det faktum att Bengt och Peter blir 

utkastade av Peters sambo och får söka nytt boende hos en ny ”morsa” visar sig nämligen 

vara något som regelbundet inträffar. 

Längre fram i kapitlet kommenteras detta också explicit av den extradiegetiska berättaren som 

vänder sig direkt till läsaren: 

    Alltså: 

    På den tiden då Peter var… 

    Håll käften! 

    Så här skriver Epiktetos’ lärjunge Flavius Arrianos: 

   Den som måhända förundrar sig över att även jag fallit på den tanken att skriva en ”roman” 

sedan redan så många andra gjort det, han må först läsa de andras skrifter, därpå ge sig i kast 

med min, och sedan förvåna sig. 

    Osv. Kompassen runt! 

   Berättelser som inte går runt omkring måste vara bluff, det känner jag som är Bengt som är du 

som är vem som helst bara vi tänker efter en smula.
142

 

 

Här finns vad som rimligtvis måste tolkas som en hänvisning till en ambition att utmana ett 

traditionellt berättande, men också en hänvisning till en berättelses riktning. I citatet hänvisas 

till en ”berättelse som går runt”, annars är den ”osann”. Det står rimligtvis i motsats till en 

berättelse som inte går runt. Citatet avslutas med konstaterandet att det är något som alla 

borde känna till, bara de tänkte efter. Den använda formeln som refererar både till fiktiva 

(Bengt) och potentiellt existerande personer (läsaren, vem som helst, osv), som återkommer 

genom hela romanen, bidrar givetvis också till att störa en förväntad narrativ strategi där 

läsaren förväntar sig att få ta del av en berättelse om några fiktiva karaktärer. Peritexten i 

form av romanens innehållsförteckning kan dock lura läsaren att tro att det är en 

konventionell roman hon/han har att vänta. Romanen är i huvudsak indelad i två block (sex 

kapitel i första blocket, fem i det andra, samt ett ytterligare kapitel på slutet som heter 

”Perspektiv på OM – tillägg för oroade”) där man kan förvänta sig en peripeti mellan första 

blocket och andra blocket. Det märkliga är att det inte sker någon händelse eller dramatisk 

vändning som kan förklara indelningen. Det som sker är att den föreställningsvärld som byggs 

upp i första blocket i romanen, där berättandet till stor del fokaliseras genom Bengt, visar sig 

till stor del motsägas i det andra blocket. Det sker dock inte till följd av någon oväntad 

händelse eller någon plötslig insikt. Snarare sker det genom att händelseutvecklingen gradvis 

skapar dissonanser och inte infriar de förväntningar som berättelsen byggt upp. Det 

kompliceras ytterligare av att det är oklart om det som sker i bokens andra block alls äger 

rum. Det kan också vara föreställningar i Bengts fantasi när han sitter och väntar på sin far 
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Peter på kajkanten, eller möjligen oklarheter som uppstår till följd av tidsavståndet mellan 

händelserna och den extradiegetiska berättarens position. Det är alltjämnt oklart. Läsaren får 

alltså i någon mening följa en dramatisk kurva, men det är oklart vad som hänt, både före och 

efter den alltjämnt oförklarade vändpunkten. 

Till sist avslutas andra blocket med vad som skulle kunna vara ett nytt jämviktsläge. Själva 

berättelsen om Bengt och hans far slutar med det bisarra elfte kapitlet ”Djävulsdansen”. Där 

hittar Bengt en ny ”far” som han tyr sig till och avser rädda (efter att hans projekt att rädda 

den egna fadern har visat sig fruktlöst).  På så sätt skulle en läsare ha kunnat erhålla en slags 

balans i romanens form genom att romanen i modernistisk stil (exempelvis som Finnegans 

Wake) har återvänt till sin början. Det motsägs dock omedelbart i det avslutande tolfte kapitlet 

”Perspektiv på OM – tillägg för oroade”. Detta kapitel utgör en slags kombination av 

kommentar till det redan lästa och spekulationer om hur berättelsen kunde ha fortsatt. En rad 

tänkbara öden, som kan tänkas bli Bengts framöver, redovisas. Romantitelns konjunktion 

upprepas: 

Om det skulle gå så kommer Bengts liv att röra sig inom tämligen privata väggar. Han blir en 

av de ”stilla i landet”. 

    … 

   Men om det inte gick så, om Bengt misslyckades i sina försök att stoppa in sig själv i sig själv 

och det stilla, då kanske någon säger att: se här har vi ett typiskt nazistämne, det är uppenbart att 

han kommer att falla för en Führers demagogiska fraser. 

   Knappast. Då är det bara mycket troligare att han blev kommunist. 

   … 

   Om det gick så är det emellertid nästan säkert att han förr eller senare måste bryta sig ut. De 

svårigheter och dubbelheter kommunismen själv utpekar måste ju mörkläggas i det egna jaget. 

    … 

   Om det skulle gå så att Bengt måste bryta med den kommunistiska frestelsen kommer han att 

återfinna sig själv som en ensam människa, ty att han skulle falla för andra lyckoläror som 

lockade under 30-talet är föga troligt. 

    … 

   Om det för det första skulle gå så att han, trots att han inte ”skapat sig en ställning”, kunde 

fördjupa sin förälskelse i Ingrid, så är det möjligt att han hela sitt liv stannade kvar hos henne, att 

de båda blev ”stilla i landet”, att de ”odlade sin kål” i gemenskap.
143

 

 

Så fortsätter kapitlet. I citatet återfinns en mängd abstrakta resonemang, som ibland direkt 

refererar till, eller kan associeras till, konkreta händelser och personer som förekommit i 

romanen. Mycket kan sägas om detta kapitel, men jag nöjer mig med att konstatera att det har 

en oomtvistlig funktion i att det hos läsaren skapar en osäkerhet om framtiden för Bengt. Det 

bryter på ett sätt också mot en traditionell romankonsts formkrav. Det förväntas normalt att 

den dramatiska kurvan ska plana ut efter höjdpunkten eller peripetin, för att landa i ett nytt 
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jämviktstillstånd. Det avslutande kapitlet i Om vänder dock upp och ner på den traditionella 

romanformen i det avseendet. Det redovisar hur en traditionell roman om Bengt skulle ha 

kunnat se ut om den hade skrivits i enlighet med några av de förklarande, argumenterande och 

synopsisliknande händelsekedjor som kapitlet redovisar. På ett sätt levererar alltså kapitlet till 

läsaren, just det som romanen berövat henne/honom – nämligen en logisk, förklarad, avslutad, 

händelsekedja och ett svar på frågan: vad skulle ha hänt om…? Läsaren får dock inte veta 

vilket slut berättelsen får. Genom att de olika förloppen har så olika slutpunkter täcker kapitlet 

dessutom in alla tänkbara människotyper och öden. Därmed understryks också att Bengt i 

själva verket kan vara vem som helst – kanske till och med du eller jag? 

För att sammanfatta vill jag peka på att både Ahlin och Kelman på ett uppenbart sätt bryter 

mot konventionella sätt att se på intrigens struktur. Båda författarna gör enligt mig detta för 

att vända uppmärksamheten mot inre skeenden eller nya frågeställningar. I båda fallen tycks 

det vara utifrån en uppfattning om att dramatiken och livet återfinns i människan, medan det 

yttre är mindre dramatiskt och mer statiskt. (I Ahlins fall är det antagligen förknippat med 

hans syn på existensens grundvillkor. I Kelmans fall kan det också vara ett utslag av 

samhällsuppfattning och samhällskritik.) De anknyter dessutom till stilar och motiv som 

återfinns i modernistisk litteratur, men också till reaktionen mot högmodernismen som i sin 

tur brukar förknippas med den realistiska traditionen.  

3.3 Att hantera konspirationen mellan berättare och karaktärer 
Jag tycker mig se två delvis motstridiga tendenser i både Lars Ahlins och James Kelmans 

prosa. Båda dessa tendenser kan dock enligt mig ha en gemensam utgångspunkt, nämligen att 

de bryter med ett stildrag som vuxit sig starkt i den tradition som emanerar från den realistiska 

romanen. Den amerikanske kritikern James Wood har i sin bok How Fiction Works inkluderat 

ett kapitel som bland annat behandlar den realistiska romanens sätt att berätta. Han använder 

enligt mig realismbegreppet som beteckning på en bred genre på samma sätt som Bergsten 

och Elleström gör när de använder begreppet som en bred kategori- eller genrebeteckning. 

Wood menar också liksom Bergsten och Elleström att det är den kvantitativt och 

kommersiellt dominerande stilen i modern prosa. Han exemplifierar stilen med en 

egenhändigt skriven parodi  som han sedan själv dissekerar för att visa läsaren vad han använt 

för tekniker. Han skriver bland annat: ”I have tied point of view to the Professor, though in a 

`quiet´ enough manner that the reader will hardly notice it; I have provided some telling 

detail; … free indirect style; … the `reference code´, in wich the author makes confident 



 71 

generalisations.”
144

 Wood fortsätter med att på ett träffande sätt karaktärisera detta stilideal 

som han dessutom föreslår bör kallas ”commercial realism”.
145

 Det parodiska stycke text han 

presenterar innehåller också två karaktärer som för ett samtal. Replikerna vävs samman med 

en nästan osynlig berättarröst med hjälp av bland annat de tekniker som Wood lyfter fram i 

citatet ovan.  Wood sammanfattar: ”It lays down a grammar of intelligent, stable, transparent 

story-telling.”
146

 Wood citerar också en passage ur en välkänd spionroman och kommenterar: 

The narrative, the grammar of the realism, exists in order to announce to us: `This is what reality 

in a novel like this looks like – a few details that are not extraordinary but nevertheless tastefully 

chosen and executed, enough to get the scene going.´ The passage is a clever coffin of dead 

conventions.
147

 

 

För att sammanfatta så beskriver alltså Wood en rad konventioner som syftar till att, utifrån en 

etablerad överenskommelse mellan författare och läsare, skapa en bild av en verklighet så 

som verkligheten ska framställas i sådan litteratur. Bärande element tycks vara en relativt 

osynlig men aktiv berättare – bland annat med hjälp av användande av så kallad Free Indirect 

Style
148

 , några väl valda detaljer för att skapa en bakgrund till händelserna och 

generaliserande referenser utifrån en allmänt accepterad referensram. 

Det är denna stil, som framvuxit ur den realistiska traditionen, som jag här vill beskriva som 

en slags konspiration mellan berättare och karaktärer. Ett skeende återges där karaktärerna är 

drivande i intrigen, men det utspelar sig inom de ramar som en knappt märkbar (om man läser 

utifrån de konventioner som etablerats för läsning) berättare sätter upp genom 

bakgrundsteckning och vägledning om hur skeendet och karaktärerna ska uppfattas och 

tolkas. Jag menar att både Ahlins och Kelmans prosa präglas av ett motstånd mot denna 

”commercial realism” och den tradition den kommer ur. 

Min uppfattning är att båda författarna har experimenterat med olika sätt att bryta den 

konspirationen. Som med alla konspirationer gäller det, om man vill motverka dem, att hindra 

eller begränsa konspiratörernas handlingsfrihet och möjlighet att kommunicera med varandra. 

Den ambitionen kan enligt mig spåras i hur Ahlin och Kelman har hanterat berättarinstansen i 
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sin prosa. Båda har arbetat aktivt och originellt med berättarinstansen, och båda har 

favoriserat olika lösningar över tid. Jag har valt att förenkla den här redovisningen genom att, 

trots att verkligheten är något mer komplicerad, diskutera två renodlade idealmodeller samt 

ett specialfall. 

Den ena idealmodellen inriktar sig på att utplåna berättaren - eller i alla fall trycka tillbaka 

densamma - i form av en heterodiegetisk berättare. Därmed försöker författaren göra så 

mycket plats som möjligt för karaktären eller karaktärerna i berättelsen. Den andra 

idealmodellen går ut på att utplåna karaktärerna – eller i alla fall undergräva dem – och 

därmed hitta ett direkt tilltal mellan berättare och läsare. Därmed synliggörs också 

berättelsens karaktär av just berättelse. Specialfallet jag vill diskutera är hur man kan relatera 

Ahlins och Kelmans prosa till begreppet ironi. Jag menar att båda författarna på ett fruktbart 

sätt kan relateras till detta begrepp, både vad gäller deras estetiska utgångspunkter och 

litterära praktik (dock ej vad gäller deras respektive författarroller…). 

Att utplåna berättaren 

Det finns två uppenbara sätt att utplåna eller trycka tillbaka berättaren. Det ena sättet är att ge 

all röst åt karaktären eller karaktärerna. Det sker lättast genom en homodiegetisk berättare 

som återger ett självupplevt skeende medan det utspelar sig eller i efterhand. Det andra sättet 

är att låta en heterodiegetisk intradiegetisk berättare återge ett skeende medan det utspelar sig, 

men göra denne berättare så osynlig som möjligt. Både Ahlin och Kelman har experimenterat 

med båda dessa strategier. I ett brev till sitt förlag beskriver Ahlin sitt arbete. Han beskriver 

då också hur han, i sin novellkonst, arbetar med just de berättarperspektiv som här diskuteras: 

Jag började skriva noveller dels i hardboiled stil under inflytande av amerikaner som Caldwell 

och Saroyan, dels i dagboksmässig biktstil. Det gick så lätt att skriva och arbetet var så h ä r l i g 

t att jag fortsatte med det så länge jag hade pengar, d.v.s. i precis tio veckor. Då hade jag hamrat 

ner femtio längre och kortare noveller.
149

 

I Ahlins fall är det också i novellerna jag kan finna dessa berättarpositioner i det material jag 

studerat. Här krävs dock ett förtydligande. När jag säger att jag hittat dessa berättarpositioner 

så är det ett påstående som måste modifieras. Påståendet bygger framförallt på förekomsten 

av en homodiegetisk jag-berättare samt inslag av en relativt osynlig heterodiegetisk berättare i 

Ahlins övriga novellkonst. Som jag redan visat i min analys av ”Kommer hem och är snäll” så 

förekommer också en tydlig lyrisk heterodiegetisk berättarröst som återger ett inre skeende, 

och som är svår att förknippa med en hårdkokt stil. Denna heterodiegetiska berättare med en 
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stark egen röst tar dock plats i berättelsen punktvis, och förblir i övrigt relativt osynlig. Det 

sker alltså ingen löpande styrning av läsningen. Snarare avlöses, som jag visat, partier av 

objektivt berättande av partier med en berättare med ett lyriskt språk. Jag ser det som att Lars 

Ahlin, som ju markerat avstånd till en realistisk/naturalistisk tradition, trots sitt hårdkokta 

stilideal, tydliggör berättarinstansen i sin prosa. På så sätt kommer, som jag redan visat, 

berättandet att utspela sig på två nivåer som jag sett som dubbla intriger i enlighet med 

analysen ovan. Någon sammanvävning av dessa nivåer till ett enda dramatiskt plan sker dock 

inte. Resultatet av detta blir att det objektivt återgivna skeendet bitvis får en framträdande 

plats, men att bitvis den heterodiegetiska berättarinstansen sätter sig i centrum. 

I Röjdalens doktorsavhandling framgår att receptionen av Inga ögon väntar mig identifierade 

just de två drag som jag diskuterat ovan. Kopplingen till den hårdkokta skolan betonas, men 

man lyfter också fram intresset för den psykologiska förklaringen och personporträttet.
150

 

Flera kritiker ser det som en utveckling av Lars Ahlins författarskap, där de mer teoretiska 

och ideologikritiska dragen i Tåbb med manifestet har fått lämna plats för mer gestaltande 

individpsykologiska skildringar. Röjdalens slutsats är dock att det finns goda skäl att anta att 

Ahlins noveller är mer idégestaltande än vad receptionen uppfattade.
151

 

Om novellerna främst syftar till att skildra små utdrag ur mer eller mindre marginaliserade 

människors liv så går det endast att förklara förekomsten av den hårdkokta och den lyriska 

stilen (som uppfattades som psykologiskt förklarande) som stildrag. Ahlins prosa framstår då 

för en läsare som tekniskt klumpig och ofärdig med sin ojämna stil. Utifrån min analys  som 

visat hur de mer objektivt återgivna partierna, med en mer osynlig berättare som med objektiv 

ton återger ett yttre skeende, varvas med en heterodiegetisk berättare som med ett lyriskt 

språk återger inre skeenden i karaktärerna eller kommenterar det yttre skeendet  kan man 

istället se de två drag som receptionen pekar på som identiska med de dubbla intriger och 

dubbla berättarröster som jag visat på. Ahlin kan då utifrån min analys snarare uppfattas som 

arbetandes med en medveten konstruktion syftande till en helhet. Tillsammans presenterar de 

då en idé eller en hypotes. Ser man den hetrodiegetiska lyriska berättarrösten som ett uttryck 

för individpsykologiska skildringar reducerar man Ahlins prosa till en vilja att förklara 

individernas agerande och presentera deras känslor. Som jag visat är dock just avsaknaden av 

förklaring en av Ahlins poänger. Något som i sin tur antagligen kan förklaras av att det är 

existentiella frågeställningar, snarare än psykologiska, som intresserar Ahlin. 
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Ahlin har också använt den homodiegetiska jag-berättaren, framförallt i debutsamlingen. 

Detta drag i Ahlins prosa avser jag behandla kort i avsnittet om ironi nedan, men det bör här 

uppmärksammas att denna strategi för att stärka karaktärerna och tränga tillbaka berättaren 

förekommer. 

Kelman experimenterar med alla tillgängliga berättarmodus i sin prosa. Vissa mönster kan 

dock spåras. Heterodiegetiska berättare används oftast med så osynlig berättare som möjligt. 

Homodiegetiska berättare tenderar dock att få mer och mer av personlig röst under 

författarskapets utveckling. Kelman tycks alltså sträva efter att, antingen göra berättaren så 

icke-auktoritär och objektiv som möjligt, eller ge hela auktoriteten åt en karaktär. I det första 

fallet blir resultatet en prosa som stämmer väl med vad som i Ahlins fall förknippades med 

hårdkokthet. I det andra fallet blir läsaren hänvisad till en lätt klaustrofobisk värld skapad av 

en jag-berättare med en allt tydligare konceptions- och/eller intressevinkel, allteftersom 

författarskapet utvecklas. 

Redan i debutsamlingen ser vi exempel på Kelmans önskan att tränga undan berättaren och 

skapa plats för karaktärerna. Antingen som objektivt iakttagna, eller som talande i egen rätt. 

En av de huvudstrategier Kelman tycks ha funnit redan vid debuten är en objektiv 

heterodiegetisk intradiegetisk berättare med mycket liten närvaro. I novellen ”The Cards” 

framgår det, som vi redan sett, tydligt att mycket outtalat avses läsas mellan raderna. Detta 

kan dock inte enbart ses som ett stilideal hos Kelman. Tidigare i novellen har han skiftat till 

en intern fokalisering genom att bland annat återge den reaktion Jake genomgår efter 

uppsägningen, samt hans reflektioner över situationen. Skulle han ha fortsatt så i dialogen 

mellan Jake och dennes hustru skulle han dock antingen tvingas ge Jakes perspektiv ett 

övertag, eller genom att ömsom fokalisera internt genom Jake och ömsom genom hustrun ha 

återgett dialogen på ett sätt som för läsaren skulle innebära en tolkning av författaren eller 

berättaren. Därmed skulle läsarens roll bli mer passiv. Hos Kelman lämnas läsaren istället att 

tolka meningsutbytet, något som också ger en bild av den osäkerhet som finns när två 

människor möts, och ingen äger tolkningsrätt i situationen och kan säga säkert exakt vad som 

sker. 

När Kelman tidigare i berättelsen fokaliserar internt och redogör för Jakes tankar så är det 

dock Jakes egen reaktion som återges. Den äger han själv. Eller snarare, den rymmer en 

osäkerhet som också går att återge i text. Kelman låter ofta sina karaktärer tänka och uttrycka 

åsikter och påståenden som, i alla fall vid en första anblick, är varandra motsägande. 
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Exempelvis när han i ”The Cards” låter Jake tänka följande: ”Duncan felt the blood roaring 

through his head, Christ what an insult. … He wondered whether Sanderson could hear his 

heart thumping./The anger subsided. …Well that was that. It was good to be free again.”
152

 

Det finns här ingenting som explicit förklarar hans känslomässiga förändringar. De 

konstateras bara. Även när Kelman här återger tankar så sker det alltså på ett sätt som liknar 

den objektiva berättarens registrerande av yttre skeenden. Det finns sällan tillrättalägganden, 

indikationer om orsakssamband eller (av berättaren) tillförda tolkningar utifrån. I det 

avseendet läser jag Kelmans intern fokalisering som ett återgivande av en slags inre dialog, 

snarare än monolog, vars bakomliggande orsaker måste tolkas av läsaren på samma sätt som 

dialogen mellan exempelvis Jake och dennes hustru. Den tillrättaläggande och förklarande 

berättaren lyser dock med sin frånvaro även där. De paradoxala påståendena kan också 

förklaras av förhållanden som vid en första anblick inte finns utskrivna i texten. I det ovan 

citerade exemplet handlar det sannolikt om att Jake blir arg för att arbetsgivarrepresentanten 

tror att Jake inte klarar av arbetet, snarare än för att han blir arbetslös. 

Det exempel på berättarmodus som sticker ut kraftigast i Kelmans debutsamling återfinns i 

den avslutande novellen ”Nice to be Nice” som har en extradiegetisk homodiegetisk berättare. 

Novellen börjar så här: ”Strange thing wis it stertit oan a Wedinsday, A mean nothin ever 

sterts oan a Wedinsday kis it´s the day afore pay day in A´m ey skint. Mibby git a buckshee 

pint roon the Anchor, bit that´s aboot it.” Här ser vi hur detta berättarmodus, som alltså 

återkommer i Kelmans författarskap, också innebär det mest utpräglade användandet av 

dialektala inslag i novellerna i debutsamlingen. Det objektiva berättande, med en nästan 

osynlig heterodiegetisk intradiegetisk berättare, som annars varit hans arbetsredskap, 

förutsätter i berättandet utanför dialogen någon form av objektiv röst, och kräver därmed 

också en form av objektiv dialekt. I och med den metod som vi finner i novellen ”Nice to be 

Nice” så ser vi hur istället en protagonist, med ett temperament och en dialekt, får färga hela 

berättelsen. 

Vad gäller berättarmodus så har Kelman i sin novellkonst utvecklats i rak motsats till Lars 

Ahlin mellan de två första samlingarna. Andelen berättelser med homodiegetiska berättare 

ökar. Det har sannolikt samband med att även stilen utvecklas kraftigt. Nästan alla berättelser 

i debutsamlingen byggde på ett förhållandevis objektivt berättande, även när berättaren var 

homodiegetisk. (Det enda undantaget var ”Nice to be nice” som hade starka dialektala inslag). 
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I övrigt skulle flera av berättelserna med en homodiegetisk berättare nästan lika gärna ha 

kunnat berättas av en heterodiegetisk berättare vad stilen anbelangar. I de senare berättelserna 

har berättarrösten hos de homodiegetiska berättarna fått en betydligt mindre objektiv prägel. 

Ofta förekommer nu också naiva och otillförlitliga berättare som gör att läsaren kommer att 

tvivla på berättarens tolkning av situationen (och därmed också på tillförlitligheten). Detta får 

flera konsekvenser. Det ger större utrymme åt gestaltningen av karaktärerna och deras 

respektive egenheter. Det som är viktigast utifrån denna studies syfte är att det också kan ses 

som ytterligare ett steg i att stärka karaktärernas självständighet och ge dem utrymme. Medan 

de flesta homodiegetiska berättare som förekommer i An Old Pub Near the Angel hade ett 

relativt avskalat, objektivt, opersonligt och registrerande språk, så ersätts de allt oftare av 

berättare med ett mer personligt tilltal. Istället för en objektiv registrerande stil, som påminner 

om den typ av objektiva heterodiegetiska berättare som Kelman ofta använt, så får 

karaktärerna nu tydligare röster. Det i sin tur skapar möjlighet att utveckla karaktärens 

synvinkel, och konceptionsvinkeln och intressevinkeln förstärks. Tidigare var 

perceptionsvinkeln dominerande. 

Denna förändring präglar starkt betydelsen av fokaliseringen. Medan Kelman även tidigare 

arbetade med både intern och extern fokalisering så kan man säga att han nu har utvecklat den 

interna fokaliseringen genom att låta karaktärernas tolkningar, reflektioner och upplevelser av 

skeendet ta större plats. Det är alltså ingen egentlig förflyttning av fokaliseringen, utan 

handlar snarare om en rörelse från extern till intern fokalisering. Förändringen påverkar 

därmed också Kelmans behandling av synvinkeln. Bland annat innebär utvecklingen att en 

tidigare nästan renodlad perceptionsvinkel blir till en konceptionsvinkel och/eller 

intressevinkel. Jag ska exemplifiera detta med några citat. I titelnovellen i samlingen An Old 

Pub Near the Angel återfinns följande passus: ”The barman passed over the cigarettes and 

grabbed the pound note mumbling to himself. Very friendly old bastard that. Must hate 

Scotsmen or something. The old man brought back the change and moved around the counter 

tidying up.”
153

 

I citatet möter vi en intern fokalisering genom protagonisten. Den första och sista meningen i 

citatet skulle dock lika gärna kunna vara en objektiv heterodiegetisk berättares. De övriga 

meningarna innehåller reflektioner och reaktioner som gör att vi förstår att det är genom 

protagonistens ögon och medvetande som vi följer skeendet. Även de reflekterande 
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meningarna har dock en objektivitet, entydighet och ton som gör att de framstår som en 

konstruktion. Tankarna framstår som efterrationaliseringar eller framabstraherade tolkningar 

av det som iakttas. Ingen tänker så entydigt och klart i en konkret situation. 

I följande citat ur ”The house of an old woman” i samlingen not not while the giro återges ett 

möte mellan protagonisten och en tillfällig bekantskap: ”Turning abruptly she walked to the 

door but bounced roundabout as though expecting to catch us sticking our tongues out. 

Freddie muttered something to do with it being good value for the money.”
154

 Här fokaliserar 

Kelman återigen internt. Den objektiva, registrerande, opersonliga tonen från den första och 

sista meningen i föregående citat existerar dock inte. Ingen annan än protagonisten skulle 

kunna återge skeendet på samma sätt eftersom det är helt styrt av protagonistens upplevelse, 

alltså av dennes gissningar om motivet till kvinnans rörelser och dennes oförmåga att helt 

registrera vad Freddie muttrar. Längre fram i novellen möter vi protagonisten i sin ensamhet: 

”I had decided to wait up for them. I changed my mind. Why bother? They could have gone 

anywhere, they could have gone into the centre of town. Maybe even gone to the dancing 

somewhere. Why had they not even thought to mention it earlier?”
155

 Ingenting yttre händer i 

detta citat, däremot får vi följa protagonistens tankar. De två första meningarna innehåller 

tillsammans grunden för ett narrativ, nämligen två på varandra följande tillstånd (det ena 

visserligen implicit) sammanbundna av ett orsakssamband. Det som gör det speciellt är dock 

att det har utspelat sig helt i protagonistens huvud.  Det är helt utan samband med ett yttre 

skeende. Visserligen refererar protagonisten i sitt tänkande till yttre förhållanden. Dessa har 

dock inte förändrats mellan de två tillstånden. Det som har förändrats är protagonistens 

förhållningssätt till dem. En författare mer inriktad på en yttre handling hade säkerligen 

kunnat överväga att dra samman dessa två meningar. Det som är relevant för läsaren är då 

slutresultatet, alltså att protagonisten inte stannar uppe utan har bestämt sig för att gå och 

lägga sig. Det är ju det som för handlingen framåt. Möjligen skulle författaren, i syfte att göra 

beslutet logiskt, ge läsaren en kort motivering till varför protagonisten beslutat sig för att inte 

vänta uppe. Kelman betonar dock det första tillståndet lika starkt som det omedelbart 

påföljande. Därefter följer ett resonemang som visar vad som skett i icke-skeendet. Jag menar 

att detta är ett drag som är starkt i Kelmans utveckling. Från att i första samlingen främst ha 

presenterat prosastycken som återger nästan anti-dramatiska berättelser med obefintlig 

handling och antydd, återhållen inre dramatik, så har han expanderat den inre dramatiken 
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åtskilligt och låtit denna ta större och större plats. Detta resulterar i en prosa som i princip 

ställer en del av genrelitteraturen på huvudet. Mycket genrelitteratur handlar om hur en 

statisk, befintlig karaktär ställs inför en föränderlig verklighet. Hos Kelman möter man oftare 

föränderliga karaktärer i en statisk verklighet. 

Följande citat är hämtat ur titelnovellen i not not while the giro: 

Sucked my thumb to taste the nicotine. A salty sandish flavour. Perhaps not. In the good old 

days I could have raked the coal embers for cigarette ends. Wet pavements. I am in a bad way – 

even saying I am in a bad way. 

… 

Suicide can be contemplated. Alright. I might have contemplated it. Or maybe I only imagined 

it, I mean seriously considered it. Or even simply and without the seriously. In other words I 

didn’t contemplate suicide at all. I probably regarded the circumstances as being ideal. Yet in 

my opinion
156

 

 

I citatet ser vi exempel på det sista steg i Kelmans utveckling av karaktärsteckningen som jag 

anser mig ha identifierat, nämligen hans införande av uppenbara logiska motsättningar och 

begreppsförvirring i protagonisternas inre och yttre monologer och dialoger. Ett påstående 

som protagonisten gör motsägs ofta omedelbart av denne själv. Hela novellen som citatet är 

hämtat från, en av de längsta i samlingen, är en lång inre monolog (eller dialog) med stycken 

som, liksom det citerade, ofta avbryts mitt i en mening. Denna inre monolog (eller dialog) 

frambringas dock inte utifrån reaktioner på något yttre skeende. En av de få konkreta 

händelser som utspelar sig inom berättelsen är just den citerade meningen där protagonisten 

suger på den egna tummen för att om möjligt få lite nikotin. Berättelsens dramatik bygger just 

på kontrasten mellan protagonistens inre dynamik och hans statiska, hopplösa situation. 

Däremellan återfinns frågor om möjliga handlingsalternativ, föreställningar om verkligheten, 

protagonistens möjligheter och dennes egen vilja. De berörs explicit, exempelvis i citatet 

ovan: ”I am in a bad way – even saying I am in a bad way.” Att han uttalar det är alltså det 

slutliga tecknet på att det verkligen är så, även för honom själv. Eller som protagonisten säger 

tidigare i berättelsen: ”And if it comes down to will power how the hell can I honestly say I 

have any – when circumstances are as they are.”
157

 Huruvida det är en rimlig slutsats, eller om 

förhållandet kanske är omvänt, blir upp till läsaren att avgöra utifrån den kakafoni av 

påståenden, tankegångar och anekdotiska berättelser som protagonisten förmedlar, sugandes 

på sin tumme i väntan på understödet. Till sist har läsaren – återigen – bara sig själv och sin 

erfarenhet att tillgå för att svara på denna fråga. 
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En utveckling kan också spåras i Kelmans hantering av formella aspekter av skrivandet. De 

enda noveller i not not while the giro som innehåller tydliga anföringstecken och liknande 

formella standardgrepp är de berättelser som är hämtade från debutsamlingen An Old Pub 

Near the Angel. De senare berättelserna saknar sådana formella uttryck. Repliker markeras då 

ofta med radbrytning och indrag, men inte alltid. Ibland kan de följa på ett komma eller på ett 

kolon. Men alla dessa formella markeringar kan lika gärna följas av tankar i en slags inre 

monolog (eller dialog). I novellen ”Keep moving and no questions” används denna oklarhet 

medvetet av Kelman när han låter protagonisten tro sig ha tänkt en sak, men omgivningens 

reaktioner visar att han i själva verket sagt det (eller i alla fall sagt något) högt. Kelman 

skriver: 

I bought two and back inside I handed one across to her. Put it to the side of her. Look, I said, 

all I’m doing is giving you this coffee. Nothing else. Just a coffee. Just take a drop of this coffee. 

She didn’t reply. 

I’m leaving it lying there, I said. You should drink it. I’m not doing anything. Just giving you 

this coffee to drink. 

She lifted it. The eyes passed over me. She took a little sip at it. 

Jesus Christ; well well well. 

Pardon, she said. 

I didn’t answer. I lighted a cigarette and inhaled deeply. Too much for me. Everything. The 

way she could do it all. Even the man. He could do it all as well. Jesus. It was bad. I had the 

arrival for a plan. An arrival! Dear God. Hopeless. It was bad. 

Pardon? 

What…I glanced at her. I must have spoken aloud. Maybe the bad or the hopeless.
158

 

 

Här möter vi en homodiegetisk intradiegetisk berättare och en intern fokalisering. Den 

formella hanteringen av texten gör dock att gränsen mellan ett yttre skeende och ett inre 

skeende upplöses. Det är också vad som gör berättaren tydligt otillförlitlig. I själva verket 

leder detta till att man efter att ha läst hela textpassagen kan gå tillbaka och omtolka partier 

man just läst och redan tolkat. När det i slutet av citatet framgår att protagonisten inte riktigt 

vet när han tänker något och när han säger något, så kan vi omtolka kvinnans uteblivna svar i 

den tredje raden i citatet. Hade han verkligen sagt det han trodde att han sa? Vi kan också 

undra om ”Pardon, she said” verkligen är rätt uppfattat av protagonisten. Kanske skulle det i 

själva verket vara en fråga och inte en ursäkt? Med reflektionen ”maybe the bad or the 

hopeless” förstår vi också att det är rimligt för protagonisten att det finns vissa tankar som är 

troligare än andra att han säger högt. Dikotomin högt/tyst förvandlas från en diskret till en 

kontinuerlig variabel. Gränserna mellan tanke, tal, handling och verklighet blir oklara. 
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För att sammanfatta anser jag mig här ha visat hur både Ahlin och Kelman har arbetat med 

tekniker och stildrag som tränger tillbaka berättaren. Den berättare som James Wood beskrev, 

och som diskret lade världen tillrätta för läsaren, trycks tillbaka till förmån för, antingen en 

objektivt registrerande heterodiegetisk intradiegetisk berättare, eller att karaktärerna i större 

utsträckning får tala i form av en homodiegetisk berättare som talar i första person. Den 

förstnämnda strategin kan närmast associeras till den reaktion på modernismen som bröt 

igenom på 1930-talet och som jag redogjorde för ovan. Den sistnämnda strategin kan snarare 

associeras till utvecklingen mot subjektivism som följde på realismen och som återfinns inom 

modernismen. Ahlin refererar också själv explicit till dessa båda strategier, även om jag 

menar att han bara delvis använde sig av den objektivt registrerande strategin i sin prosa. 

Kelman är den som prövar denna berättarstrategi mest konsekvent. Han arbetar bland annat 

med en heterodiegetisk intradiegetisk berättare med liten närvaro. Ibland låter han en 

homodiegetisk berättare i form av en karaktär ansvara för berättandet. När Kelman använder 

den strategin kan enligt mig en utveckling skönjas där denna karaktär får allt mer av personlig 

röst. I både Ahlins och Kelmans fall kan man alltså se hur reaktioner mot både den tradition 

som utgår från realismen (i form av en närvarande men diskret berättare) och modernismen (i 

form av en esteticerande och världsfrånvänd konst) prövas aktivt. 

 Att utplåna karaktärerna 

Som jag visade är Kelman den som mest konsekvent har försökt skriva ut berättaren ur sin 

prosa på olika sätt. När det gäller den andra strategi jag försöker påvisa här, alltså att utplåna, 

eller trycka tillbaka, karaktärerna, så har både Ahlin och Kelman genomfört spektakulära 

experiment. Här ska jag visa på några av de faktiska resultaten. 

Ahlin arbetade som jag visat ofta med en förhållandevis framträdande heterodiegetisk 

berättare med en distinkt röst, skild från karaktärernas, även i de noveller som associerades till 

den hårdkokta skolan. Han hanterade dock, som jag redan visat, det genom att använda ett 

lyriskt och metaforrikt språk, snarare än en tolkande och tillrättaläggande diskurs och undgick 

på så sätt att den heterodiegetiska berättaren uppfattades som påträngande. Istället framträdde 

både en objektiv berättarröst som återgav det yttre skeendet och en lyrisk berättarröst som på 

ett tydligt sätt vände sig till läsaren och återgav ett annat skeende som inte gick att 

åskådliggöra i det yttre. Den paradoxala effekten av detta blev enligt mig en upplevelse av att 

berättaren är relativt osynlig i skeendet. Läsaren mötte istället två berättelser. En som återgavs 

genom en relativt osynlig berättare, som låter karaktärerna och deras handlingar tala. En som 

snarare vänder sig direkt till narraten/läsaren och som upplevs som delvis stående utanför den 
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läsakt som samtidigt pågår när läsaren tillgodogör sig det yttre skeendet. Det i sin tur skapar 

en upplevelse av att denna andra röst inte är den traditionella berättarrösten utan något annat. 

(Teoretiskt sett är givetvis detta också berättaren.) I läsningen skapas då upplevelsen av att 

författaren talar direkt till läsaren. Detta underlättas av det lyriska metaforrika språket som 

gränsar till en centrallyrisk ton. 

Enligt mig fyller det funktionen att delvis trycka tillbaka karaktärerna. Det skulle kunna ses 

som en iscensättning av det ideal som Lars Ahlin gett uttryck för och som innebär att 

litteraturen avsäger sig sina anspråk att återge en illusion av verklighet eller bara ren form. 

Istället blir den ett redskap för kommunikation mellan berättaren och läsaren. Genom de två 

nivåer Lars Ahlins berättande utspelar sig på så skapas en effekt där läsaren kan följa det yttre 

skeendet, och samtidigt diskutera det som sker med den skenbart närvarande författaren i 

form av den lyriska berättarrösten. En förutsättning för detta är att Lars Ahlin inte väver 

samman den lyriska berättarrösten med den återgivna intrigen. Förutom den artskilda stilen så 

inträder den lyriska berättarrösten oftast punktvis och efteråt då läsaren redan haft en 

möjlighet att göra sig en uppfattning av skeendet. På så sätt kan Lars Ahlins prosa i många 

noveller framstå som ett simulerat seminarium där vi först tar del av fallstudien och sedan 

diskuterar fallet i ett samtal med en berättarröst som framstår som stående över och utanför 

berättelsen, precis som läsaren själv. En slags författargestalt alltså. En förutsättning för att 

det ska kunna ske är att Ahlin inte använder Free Indirect Style. På så sätt vill jag hävda att 

Lars Ahlin genom sin hantering av berättarinstansen, också i novellformen, försöker leva upp 

till sitt estetiska ideal, nämligen att se litteraturen som en artefakt, utan inneboende mystiska 

värden, som kan användas på ett friare sätt av författaren och läsaren. Han både levererar sin 

berättelse, och öppnar upp en diskussion om vad den kan betyda genom att låta den 

heterodiegetiska berättaren, som i stil och språk skiljer sig från den heterodiegetiska berättare 

som presenterar den yttre verklighet som åskådliggörs, tala direkt till läsaren. Genom att den 

implicita författaren på så sätt tydligt skriva in sig själv som betraktare och uttolkare av det 

yttre skeendet sätter Ahlin den implicita författaren och läsaren i ett mer jämbördigt 

förhållande till den yttre handling som återges. På så sätt menar jag att Ahlin, även när han 

arbetar med ett stilideal som kan förknippas med en objektiv heterodiegetisk berättare rör sig 

utanför detta ideal och närmar sig det jag ser som hans huvudstrategi, nämligen att istället 

utplåna eller trycka tillbaka karaktärerna.  

 I sin tredje roman Om går dock Ahlin hela vägen och avskaffar karaktärerna. Han ger i 

princip berättaren full frihet, bryter upp texten i olika stilnivåer, olika texttyper och 
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experimenterar med textens formella aspekter. Romanen innehåller ingen konsekvent stil. 

Rollfördelningen i den narrativa kommunikationskedjan görs medvetet otydlig och författaren 

använder ofta överraskningsmoment, illusionsbrytande inslag, ord på främmande språk och, 

som alltid i fallet med Ahlin, ett lyriskt och storslaget bildspråk. Kring den förhållandevis 

enkla historien vävs en väv av ord som rymmer i princip alla stilar, perspektiv och tilltal som 

kan användas. Ahlin skriver i första, andra och tredje person. Han vänder sig direkt till 

läsaren, spränger in citat, använder okonventionella tecken, skiftande stilnivåer och blandar 

ordformer från olika tidsepoker. Det finns åtskilligt att säga om allt detta. Jag ska dock hålla 

mig till min frågeställning och väljer att peka på tre aspekter: hur Ahlin hanterar 

berättarinstansen, hur Ahlin hanterar karaktärerna och de metapoetiska inslagen. 

 Så som Ahlin hanterar berättarinstansen i Om så möter läsaren en av de mest svårhanterade 

berättare som tänkas kan. Det är antagligen en viktig anledning till bokens kyliga mottagande 

när den gavs ut 1946.
159

 Jag ska här peka på några exempel på Ahlins sätt att förstärka 

berättaren och trycka tillbaka karaktärerna. 

Jag har redan visat hur jag ser Ahlins användning av dubbla berättarröster novellerna som ett 

sätt att försöka komma i en slags dialog med läsaren kring det som påstås utspela sig i 

berättelsen. I Om går Ahlin ännu längre och gör enligt mig allt för att upplösa distinktionerna 

i den narrativa kommunikationskedjan. Redan i romanens första stycken presenteras de 

centrala karaktärerna. Peter och Bengt presenteras, men också den komplicerade 

berättarinstans som enligt mig är den egentliga huvudpersonen. Redan i de första styckena 

förstår läsaren att det inte är någon typisk roman hon/han läser: 

   Bengt hade ingen aning om det nya som snart skulle komma att hända honom. Nä. Han visste 

faktiskt ingenting. Inte ens när han och farsan stod på bron och skrällen från den igensmällda 

dörrn ännu vibrerade i deras trumhinnor och hopen av Matildas smädeord låg kvar bakom 

tinningarna och klöste. Inte ens då. 

   Nä. 

   Så hur skulle han ha kunnat utföra de rätta handlingarna? frågas. 

   Omöjligt!
160

 

 

De enstaka utropsorden bryter av den annars inkännande rytmen i det inledande stycket. Det 

inskjutna ordet ”Nä”, som utgör inledningsstyckets andra mening, accepteras vid den första 

läsningen, men får en annan innebörd när läsningen nått lite längre. Andra styckets fristående 

upprepning av ordet bryter rytmen. I det därpå följande tredje stycket möter läsaren en fråga, 
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men vem frågar och vem tillfrågas? Det är kanske berättaren som möts av frågan.  Men vem 

är det då som frågar? Om det är narraten som frågar, till vem riktar sig då anföringsordet 

”frågas” som följer efter skiljetecknet. Det indikerar att det finns minst två aktörer, förutom 

berättaren, som befinner sig utanför själva historien.  Är det någon annan karaktär i 

berättelsen som ställer frågan? Knappast, kan man tänka i förstone, eftersom frågan uppfattas 

av en uppenbart heterodiegetisk berättare. Svaret som utropas torde dock komma från 

berättaren, men det är inte självklart eftersom det framställs som ett svar på den tidigare 

refererade frågan. Att frågan refereras indikerar att det inte är en inre dialog eftersom 

anföringsordet ”frågas” då inte skulle behövas. Svaret kan alltså, liksom frågan, vara något 

berättaren uppfattar och återger. Men mellan vilka utspelar sig då dialogen? Peter eller Bengt 

är definitivt inte inblandade. Det står ju kvarlämnade på bron och är föremål för det samtal 

som nu påbörjats. 

Redan i inledningsstyckena ger alltså Ahlin berättarinstansen en stor och fri roll, samt rätt att 

använda många röster.  Som läsare är det som att komma in i ett svårgripbart samtal som 

behandlar ett (förutsatt) skeende utifrån. Den handling som återberättas försvinner snabbt i 

bakgrunden och det är den språkliga bearbetningen av skeendet som kommer i förgrunden. Ett 

tydligt exempel på den fria och dominerande roll som berättaren får är den typ av inskjutna 

reaktioner eller utrop som återfinns sist i den citerade texten, vars avsändare är okänd och som 

återkommer åtskilliga gånger i romanen. I kapitlet ”Några översättningstexter” används ordet 

”Dunk!” som en återkommande ljudeffekt som matchar det berättartekniska greppet att 

framställa skeendet som en föreläsning med en bildprojektor som leder läsaren genom 

skeendet.
161

 Ljudhärmande inslag framstår kanske som tämligen konventionellt i en text, men 

i inledningskapitlet förekommer en liknande typ av signal genom att orden ”Håll käften!” 

upprepas.
162

 I kapitlet ”Var god vänd ryggarna hitåt” upprepas kapitelrubriken på ett liknande 

sätt, också där med ett utropstecken och som fristående stycke.
163

 Det är inte något som 

efterhärmar ett akustiskt ljud utan är ord med en mening. Vems ord? Är det berättaren som 

utbrister i orden? Är det någon annans röst? Är det en berättare som kliver in från en annan 

berättarnivå? Frågorna har sannolikt ingen större betydelse, eftersom det antagligen inte finns 

någon central position från vilken berättelsens konstruktion kan avläsas på ett definitivt sätt 

och därmed ett svar erhållas. Poängen för Ahlin tycks vara att skapa ett språkspel utan en 

säker eller trygg position från vilken romanen kan avkodas. Det börjar som jag visat redan i 
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de inledande styckena och fortsätter på samma sätt romanen igenom, fram till det avslutande 

kapitlet ”Perspektiv på OM – tillägg för oroade” som jag redan diskuterat och som har en helt 

annan form. 

Även när det gäller fokaliseringen tar sig berättarinstansen stora friheter. I kapitlet ”Rörlig 

punkt eller På kryss efter verkligheten” finns en rad exempel på förskjutningar i 

berättarperspektivet. Följande citat är hämtat ur ett stycke som återger hur Peter, som skuggat 

båtmaskinisten Långlatus in till staden, besöker en herrfrisering. Han stoppar där på sig en 

burk pomada. Plötsligt rusar han, utan att ha betalat, ut till fiskhandlerskan för att förhöra sig 

om vad Långlatus just sagt till henne: 

   - Jag kommer strax tillbaka! skrek han och kilade iväg med den obetalade pomadaburken. 

   Men Blixt visste ju att Peter inte var stort att lita på när det gäller betalning, så han sprang efter 

med lyft kniv, och det är ju klart att jag som han höll på med blev förbannad, sa Feta-Olle till 

mig, så jag skrek så åskan bullrade: 

   - Ska du raka mig eller ej? 

… 

   Och Peter hann utan ingripande från något håll fram till Ålbarbro, som satt på sin gråmålade 

låda och såg indolent ut som en mätt fisk. 

   - Va angår de dig? svarade jag när han kom och frågade om Långlatus, men naturligtvis sa hon 

det inte ilsket utan slött och lojt i bästa ålbarbrostil, för gubben visade tålamod och måste ha 

sagt: 

   - Har du alldeles glömt av va vi haft för oss? 

   Och så gick han över på andra sidan och satte sig bredvid mig, påstod hon för mig. Men jag 

tog tag i min svarta väska, som dinglade på hennes mage i en blank kedja och är full av fiskfjäll 

precis som hennes fingrar, och sa: 

   - Gör dig inte till för de har du ingenting för.
164

 

 

Här har Ahlin utsträckt leken med perspektivet så långt att det nästan blir omöjligt att följa 

med och man får själv försöka gissa hur det hänger ihop. Det är lätt att se en koppling till 

kapitelrubrikens ”Rörlig punkt eller På kryss efter verkligheten”. Det är fokaliseringen, eller 

fokaliseringsbegreppet, som Ahlin leker med och gestaltar inom ramen för den här delen av 

romanen. Genom att blanda dialog (med tydligt talspråk som är en realistisk konvention) med 

ständigt överraskande perspektivförflyttningar så bryter Ahlin sönder det dramatiska 

berättandet och synliggör berättaren bakom det gestaltade. Genom att, i citatets andra stycke, 

låta det läsaren tror är en heterodiegetisk berättarröst visa sig vara en replik så visar Ahlin 

också på det dramatiska berättandets karaktär av artefakt och författarprodukt. 

Ahlin ger också berättaren stor frihet att skifta tilltal. På så sätt störs ständigt en eventuell 

överenskommelse med läsaren om på vilket sätt berättelsen berättas. I romanen förekommer 

berättande i första person, andra person och tredje person. Både presens, imperfekt och 
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pluskvamperfekt används. Den heterodiegetiska berättaren skiftar också stil. Läsaren möter 

allt från utrop, som det ovan behandlade ”Håll käften!”, till inkännande partier där berättaren 

vänder sig till de fiktiva karaktärerna. Exempelvis när berättaren vänder sig till Bengt, som 

följer sin far Peter och den kvinna som Bengt snart ska få veta kanske är hans mor, på kajen: 

”Den känsla du fick Bengt var oerhörd.”
165

 

Det tydligaste exemplet på Ahlins beredskap att göra plats för berättaren är dock de långa 

essäistiska partierna som vänder sig direkt till narraten eller läsaren. Jag har redan visat ett 

exempel på detta. Sådana inslag förekommer dock regelbundet. Ett tydligt exempel är en lång 

estetisk utläggning i slutet av boken där berättaren också kommenterar sitt eget tilltag: ”Men 

nu kan det hända att dina associationer dirigeras av naturalismkrav eller av för mig obekanta 

smakkrav.  … Bara detta att jag plötsligt börjat prata med dig kanske förargar, ty du säger 

med Goethe: Bilde Künstler, rede nicht! Men!”
166

 

Jag ska också redovisa några exempel på hur Ahlin trycker tillbaka karaktärerna. Det stycke 

som redan diskuterats, där Ahlin leker med fokaliseringen, är givetvis ett exempel. Det finns 

dock åtskilliga. Även genom användningen av skiftande stilnivåer i karaktärernas repliker och 

en ibland påträngande heterodiegetisk berättarröst undergräver Ahlin på ett tydligt sätt 

karaktärernas trovärdighet. Ett exempel är när Bengt och Peter lämnar den kyrkogård där de 

stulit kål (som redan behandlats ovan i ett annat sammanhang). De samtalar på väg från 

kyrkogården: 

       Hör! 

    Nu säger Peter något: 

    - Du har förstås glömt att tugga tillräckligt många kaffebönor som jag dock under en sådan 

stor möda och risk skaffade dig i föregående kapitel bara för att det överhuvud skulle bli troligt 

för läsaren att du och jag kan hålla oss vakna så länge som skett. 

    - Du har nog rätt däri far, svarade Bengt. 

    Varpå Peter uppmanade Bengt följande: 

   - Lägg in en duktig mullbänk för än ligger vi ej så man kan aldrig veta vad som ännu kan 

inträffa på den här sidan sömnens hamn. 

     Bengt såg efter huru hans fader förfor varpå han förfor på enahanda sätt. 

    - Jag känner mig faktiskt hungrig jag också, sa Bengt 

    - Du har väl blomkålena kvar? Frågade då hans fader. 

    - Det har jag, svarade Bengt och tog sig på det som liknade små flickbröst. 

   - Och du sade för någon förliden timme sedan att du idkat tjuvnad på så sätt att du kommit 

över somt ätbart i Matildas skafferi. Haver det sin riktighet? 

    - Javisst, käre far, sade Bengt. 

    Men då vaknade han upp riktigt och då lät det si så här: 

    - Nåra mackor åså två ägg.
167
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Den tydliga heterodiegetiska berättarrösten understryker dialogens karaktär av konstruktion. 

Snarare än att osynligt leda läsaren genom fiktionsvärlden så påminner den om att den världen 

är just fiktion. På samma sätt gör de metapoetiska inslagen och skillnaderna i stilnivåer i 

karaktärernas repliker, liksom användandet av ordformer från olika tidsepoker, det också 

uppenbart för läsaren att det inte är ett autentiskt samtal som avlyssnas eller återges. 

Ett ytterligare grepp som Ahlin använder för att påminna läsaren om att karaktärerna är fiktiva 

är att han skapar oklarhet om ifall det som läsaren just läst verkligen har hänt. I scenen hos 

barberaren (som redan behandlats ovan) skjuter berättaren, som anföring inför en replik, in 

”för gubben visade tålamod och måste ha sagt:”.
168

 Givetvis rymmer det också en blinkning åt 

en estetik som menar att berättelser ska vara trovärdiga och troliga, men det bidrar också 

direkt till att undergräva karaktärernas trovärdighet och status. För Ahlin går dessa 

konsekvenser förmodligen hand i hand. Förutom leken med karaktärernas fiktivitet, och den 

kritik av verklighetsillusionens estetik som denna uttrycker, så finns sannolikt ett ytterligare 

syfte som Ahlin vill uppnå. Han vill också visa hur personer, även verkliga sådana, i viss mån 

är fiktioner och konstruktioner. De återkommande hänvisningarna till sanning, lögn, 

berättelser och berättande i romanen är rimligtvis ingen slump. Ahlin vill sannolikt visa hur 

både förrädiskt och universellt använt berättandet är i det mänskliga livet, och hur människan 

varken har makt över, eller är helt maktlös i förhållande till detta. 

Det stycke som nu följer är inskjutet mitt i en redogörelse för hur maskinisten Långlatus 

hanterar sin konflikt med chefen och svägerskan Herkula. Det står dock klart när man läst 

stycket att det är berättaren som refererar till sig/Bengt som sitter på pråmkanten, och det 

finns också ett metapoetiskt inslag. När man först stöter på stycket är det dock inte uppenbart 

att det sker en perspektivförflyttning. Stycket illustrerar på så sätt sin egen utsaga: 

   Fast nu har väl elvasvepet snårat upp till tolvsvepet och jag sitter här med träsmak i ändan 

genom erinring på erinring, och vad är hat i det jag erinrar mig, sitter jag och frågar när 

erinringen sätter mig tillbaks på pråmkanten, vad är medkänsla och vad är sanning och vad är 

dikt, och har jag verkligen suttit där en gång, för livet synes oss ibland vara såsom en dröm, och 

i natt drömde jag att jag var en fjäril, sa nån kines, men är jag så säker på att jag inte nu är en 

fjäril som drömmer att jag är en människa som sitter i en drömd erinring som fått lager på lager 

på sig?
169

 

 

Jag menar att Ahlin på så sätt visar hur varje människa också är konstruerad av sina egna och 

andras berättelser om dem och deras sammanhang. Dessa lagras över varandra, blandas med 
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olika motiv, och blir tillsammans något som både rymmer en sanslös frihet och fångenskap. 

På så sätt kan Ahlins kritik av de platta och förenklade karaktärsteckningarna i litteraturen 

vidgas från en estetik till en syn på människan. 

Det illustreras i sin tur tydligt i mitt nästa exempel på hur Ahlin trycker tillbaka karaktärerna i 

sin prosa. Det är den formel med vilken berättaren regelbundet benämner protagonisten 

Bengt, nämligen ”Bengt som är du som är jag som är vem som helst”. Det är en nästan 

övertydlig markering av att karaktären har en liten betydelse som subjekt i berättelsen. 

Ytterligare några motsvarande konstruktioner som upphäver subjekts- objektsrelationen 

mellan läsare och artefakt återfinns i romanen. Den bästa beskrivningen av konsekvenserna 

ger faktisk Ahlin själv. I slutet av den estetiska utläggning som jag redan berört ovan, där 

berättaren riktar sig direkt till narraten (eller kanske läsaren?), skriver Ahlin följande passus: 

   Men vad som fått mig att släppa fram de ord som kommit fram är (fast naturligtvis har jag 

skjutit många bommar!) den associationssituation du som är mig delvis obekant befinner dig i. 

… 

Det är därför jag skriver som jag gör. Den jag antar att du är, är hos mig, och det är denne som 

är min Bengt och Peter och Herkula och allt som fordras för en back-projection. Jag har inte 

skrivit en roman om en viss person. Jag håller på att skriva en roman om ett motiv som gestaltat 

både mig och dig. Det är därför jag här nedan skriver som jag gör.
170

 

 

Tankarna känns igen från analysen av Ahlins estetiska tänkande. Meningen uppstår i mötet 

mellan orden och den konkreta associationssituation läsaren befinner sig i. Orden är dock 

skrivna utifrån författarens antagande om den associationssituation som läsaren befinner sig i. 

Därför bör uppmärksamheten riktas mot detta förhållande.    

Till sist måste ett sista exempel på hur Ahlin trycker tillbaka karaktärerna anföras. Det är ett 

återkommande drag i Ahlins prosa att lägga berättelser i munnen på de fiktiva karaktärerna, 

alltså så kallade metadiegetiska berättelser. Dessa har dock sällan direkt koppling till 

berättelsens intrig och tjänar sällan som delar av karaktärsteckningen av den som återger dem. 

Ofta har de snarare allegoriska former som också hindrar alltför känslomässig eller 

identifikatorisk läsning. De har däremot ofta metapoetisk karaktär och förekommer i 

situationer där fakta och fiktion (av litterär karaktär) sammanblandas på olika sätt. Det finns 

bland annat i den långa scen där Oscar, utifrån en analys av Dostojevskijs Bröderna 

Karamazov och Ibsens Ett dockhem, samtidigt ställer diagnos på samtiden och kommenterar 

Bengts liv.
171

 Men även i kortare passusar finns exempel, som när Bengt inleder sin berättelse 
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om fisken Masso och tänker följande: ”åh, vad jag ska titta på mig själv nu, jag ska hålla på 

och titta och titta, men inte som den där ynglingen som gick till källan och blev begapad i sin 

egen skönhet”.
172

 Det är en uppenbar hänvisning till myten om Narcissus, och det har i 

situationen ingen betydelse om det är fakta eller fiktion – om ynglingen har funnits eller inte – 

eftersom funktionen ynglingen har finns i Bengts verklighet, och inte någon annanstans. 

Denna association till Narcissus aktiveras medan Bengt reflekterar över sin faktiska situation, 

just när han skall berätta en fiktiv historia i syfte att, i fiktionens form, hålla upp en spegel för 

sin far, den nya bekantskapen Spinnet och för sig själv. Detta i syfte att de ska förändra sina 

liv. Verklighet och fiktion går alltså i och ur varandra hela tiden. På så sätt tematiserar Ahlin 

berättandet, men han riktar samtidigt uppmärksamheten bort från karaktärerna. Därigenom 

förhindras återigen identifikationsläsning. Läsaren får istället ta del av en berättelse som 

ligger på en annan nivå än den primära berättelsen.
173

  

Även James Kelman uppvisar exempel där man kan säga att han utplånar, eller trycker 

tillbaka, karaktärerna. Det sker i Translated Accounts på ett lika iögonenfallande sätt som i 

Ahlins Om. Så här inleds James Kelmans roman Translated Accounts: 

 Preface 

These ”translated accounts” are by three, four or more individuals domiciled in an occupied 

territory or land where a form of martial law appears in operation. Narrations of incidents and 

events are included; also reports, letter-fragments, states-of-mind and abstracts of interviews, 

some confessional. While all are ”first hand” they have been transcribed and/or translated into 

English, not always by persons native to the tounge. In a very few cases translations have been 

modified by someone of a more senior office.
174

 

 

Liksom hos Ahlin sker en slags upplösning av karaktärerna. Vi (tror att vi) vet att de finns, 

men vi görs tydligt medvetna om att det antagligen inte är deras röster vi tar del av eftersom 

allt är översättningar eller transkriptioner. Ibland är dessutom översättningarna gjorda av 

översättare som inte har målspråket som modersmål. Samtidigt tar Kelman det hela ytterligare 

en nivå genom att den berättare som förmedlar de förmodade karaktärernas utsagor i sin tur 

upplöses genom att det tydligt redovisas att den består av något som framstår som en 

byråkrati. Denna förmodade byråkrati består dessutom – naturligt nog – av flera karaktärer. 

Det är dock oklart vilka eller hur många, eller vad deras uppdrag eller syfte egentligen är. Det 

råder dock någon form av maktrelationer och hierarkier i denna fiktiva värld, liksom i denna 

förmodade byråkrati. En form av ”martial law” verkar (sic!) råda och det finns uppenbarligen 
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människor i ”senior office” som i vissa fall har modifierat de utsagor som läsaren får ta del av 

i de, åtminstone ibland, tveksamma översättningarna. Till det kan läggas att det rimligtvis 

alltid råder en ofrånkomlig osäkerhet om huruvida transkriptioner är pålitliga. Läsaren kan 

knappast heller veta vad som motiverar de modifieringar av de översatta eller transkriberade 

utsagorna som i vissa fall skett. Genom att det ändå tydliggörs att det utövas någon form av 

makt, och det betonas att det rör sig om olika typer av utsagor (rapporter, fragment av brev, 

sinnesstämningar, sammanfattningar och intervjuer  ibland ”confessional”) så svävar läsaren 

också i okunnighet om under vilka yttre omständigheter utsagorna har kommit till. Är det 

frivilliga utsagor? Är de frambringade under hot om våld? Finns det avsikter bakom? Saken 

kompliceras ytterligare genom att det deklareras att det är okänt hur många de förmodade 

karaktärerna egentligen är. Det är alltså kanske inte ens lönt för en läsare att försöka 

dechiffrera fram vilka karaktärer som utgör grund för bokens framställning. 

Längre fram i förordet framgår också att allt det som ovan har beskrivits har skett före det att 

uppgifterna har förts in i det datasystem som sedan hanterat dem innan de når läsaren. 

Återigen är det dock oklart utifrån vilket syfte det skett. Dessutom understryks i förordet att 

kronologi visserligen är viktigt, men inte ovärderligt. Andra principer är också viktiga och hör 

naturligt till datamediering. Läsaren får också veta att utsagorna matades in med tillhörande 

rubriker. När rubrik saknades så har dock en sådan tillförts senare i processen. Till sist 

avslutas förordet med att framhålla att det är konfirmerat att ”these accounts are by three, four 

or more anonymous individuals of a people whose identity is not available”.
175

 Det får en 

särskild kraft eftersom förordet i övrigt är stramt hållet och på ett korrekt, opersonligt språk 

redogör för en rad fakta. Det enda som tyder på någon form av engagemang i de 

sakförhållanden som redovisas är alltså att det upprepas att – bortom den väldiga ansamling 

av aktiviteter, beslut, översättningar, korrigeringar och förmedlingar av ord, som leder fram 

till att texten hamnat i läsarens händer – finns några konkreta personer. Till sist får läsaren 

dock veta att de hör till ett oidentifierat folk. Vi vet alltså sannolikt inget om dem eller deras 

kontext. 

Efter förordet följer 54 textpartier, eller kapitel, av varierande längd och stil. De har inget 

självklart sammanhang och läsaren kan ibland inte veta om det är samma händelse som 

återberättas i två textfragment. I ett av textfragmenten (i kapitel 5) förs ytterligare en aspekt in 

genom att det datasystem som distribuerar texten tycks ha en bugg och textpartier består av 
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teckenflöden, ungefär som när man från en dator skriver ut kodsekvenser för en bild. 

Samtidigt kan en läsare tolka in mening i vissa partier av dessa teckenflöden. Då framstår 

dessa teckenflöden istället delvis som språkmaterialistisk poesi. I andra delar är det dock 

omöjligt att utläsa en mening. Exempelvis när ett tecken ensamt upprepas konstant i flera 

rader. Samtidigt vet inte läsaren om det fanns någon meningsbärande text där tidigare, men 

som försvunnit i den långa process som beskrevs i förordet och som omfattade så många 

aktörer. Är det censurerat? Är det okunskap? Är det någon med ”senior office” som har fattat 

ett beslut? Eller är det någon i ”senior office” som har försummat något? Läsaren svävar i 

konstant okunnighet. 

Hur ska då en läsare förhålla sig till formen på romanen? Först vill jag påpeka att en rad 

teman och motiv som återfinns i Kelmans övriga författarskap också återkommer i Translated 

Accounts. Det som är av betydelse för den här diskussionen är dock just romanens form som 

jag anser uppvisar stora likheter, men också skillnader, vid en jämförelse med Ahlins Om.
176

 

Det finns en påfallande likhet med Ahlins Om i det att läsaren redan från början har ett starkt 

intryck av att någonting viktigt verkligen har skett, men samtidigt blir klar över att det i 

princip kommer att vara omöjligt att få veta säkert vad som har skett. I Om blev läsaren 

övertygad om att någonting av vikt hände 1932 eftersom detta årtal ständigt upprepades i 

romanen (medan exempelvis tidpunkten för själva berättandet ständigt gjordes osäker). 

Läsaren svävade dock i övrigt i osäkerhet om det mesta. Ahlin var också noga med att tydligt, 

exempelvis genom den parodierade expositionen och den i ord utskrivna bildvisningen, visa 

att det läsaren tar del av är en artefakt som inte på ett rättvisande sätt kan gestalta liv. Läsaren 

blev också hela tiden påmind om att det fanns skäl att tvivla på att den fasta grund som 

karaktären Bengt skulle utgöra egentligen existerade. Det kunde lika gärna vara läsaren, 

författaren eller ”vem-som-helst”. Kvar blev till sist bara språket och insisterandet på att 

någonting viktigt avhandlades. 

På liknande sätt blir läsaren i Translated Accounts också övertygad om att någonting viktigt 

har hänt, att det utövas någon form av makt som tycker att berättelser om verkligheten är 

viktig, samt att det i sin tur gör språket opålitligt. Det står också klart att några konkreta 

individer berörs, även om det är oklart hur många, och att det är kring dessa upplevelser 
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romanen utspelar sig. I övrigt är det mesta osäkert. Dessa individer upplöses dock till sist 

bortom den omständliga process genom vilken de spår av liv läsaren får ta del av har 

medierats. Till sist står också läsaren av Translated Accounts kvar med bara språket och det 

ständiga insisterandet på att något viktigt avhandlas. I både Om och Translated Accounts görs 

också tiden problematisk på något sätt. I det förra fallet får man aldrig veta från vilken plats i 

tiden historien berättas, samt att berättaren upprepar att det inte har någon större betydelse 

exakt var eller när det utspelar sig. I det senare fallet får man aldrig riktigt veta hur kronologin 

ser ut, när de återgivna händelserna utspelar sig eller när och hur de olika kapitlen får sin 

utformning. Båda författarna undviker alltså den fasta inramning som en tydligt placerad 

berättare eller en tydligt lokaliserad historia utgör.       

I både Om och Translated Accounts är det motiven (båda romanerna skildrar på olika sätt 

utsatthet, våld, svek och maktutövning) och den heterodiegetiska extradiegetiska berättarens 

direkta utsagor som påminner läsaren om att det är något viktigt som avhandlas. Det finns 

dock också en avgörande skillnad. I Ahlins fall är det den romantiska ironin och berättaren i 

prosan som bryter upp illusionen och påminner läsaren om att det är fiktion hon/han tar del 

av. Resonemangen utgår från estetiska och existentiella frågeställningar. I Kelmans fall 

överges aldrig slutgiltigt föreställningen om att det kanske skulle gå att hitta ett annat, och 

riktigt, sätt att berätta dessa historier. Istället för existentiella och estetiska frågeställningar så 

aktualiserar Kelman snarare frågor om makt och maktutövning. Båda författarna hamnar 

dock, utifrån sina olika utgångspunkter, i problem som rör språket och berättandet.  

Det bör till sist påpekas att Translated Accounts, liksom Om, möjliggör ett rikligt 

tolkningsarbete. Man kan läsa dem allegoriskt på en mängd sätt. Man kan läsa dem som 

kulturkritik. Man kan läsa dem som problematiseringar av språket som sådant. Man kan läsa 

dem som metalitteratur. Fler möjliga och försvarbara läsningar av romanerna finns. Det som 

är intressant för den här undersökningen är dock det att Kelman i Translated Accounts, liksom 

Ahlin i Om, tar sin utgångspunkt i ett antal karaktärer, men omedelbart upplöser dessa för att 

låta berättandet ta över romanerna. Det sker på två väldigt olika sätt. I Ahlins fall i form av en 

berättare som tar sig stora friheter. I Kelmans fall är det istället en kollektiv berättare i form 

av en maktstruktur (och till sist också ett datasystem) som påstås processa fram den text som 

läsaren möter. I båda fallen upplöses dock karaktärerna tydligt i berättandet. 

Sammanfattningsvis vill jag peka på hur både Ahlin och Kelman aktivt arbetar med strategin 

att utplåna, eller trycka tillbaka, karaktärerna. De gör det på ett sätt som försvårar 
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kategorisering eller meningsfull beskrivning av berättarinstansen. I båda fallen skapar det till 

sist intrycket av att språket, och dess relation till verkligheten, hamnar i fokus för intresset. I 

båda fallen omöjliggörs både de läsarter som vuxit fram i den realistiska traditionen och i den 

modernistiska. Det går varken att se en verklighet som återges, eller se konstverket som ett 

uttryck för ett subjektivt temperament eller en inre verklighet. Båda författarna gör dessutom 

allt för att konstverket inte skall kunna uppskattas som ren form och de heterodiegetiska 

extradiegetiska berättarna betonar i båda fallen att det som nu läses handlar om verkligheten 

men är en artefakt.   

3.4 Ahlin, Kelman och ironibegreppet 
Efter att ha läst Ahlins och Kelmans icke skönlitterära texter, rörande existentiella (framförallt 

Ahlin) eller politiska spörsmål (framförallt Kelman) så kan det verka fjärran att närma sig 

ironibegreppet i en vardaglig betydelse av ordet. Det oförsonliga allvar i Ahlins och Kelmans 

tänkande som möter läsaren leder inte omedelbart blicken åt det hållet. Närmar man sig deras 

skönlitterära texter är det dock enligt mig svårt att undvika. Ironibegreppet förekommer 

ibland i sekundärlitteraturen, men utan att annat än undantagsvis fångas upp eller utvecklas 

(undantaget är studier som behandlar Om och som jag kommer att beröra längre fram).   

Claire Colebrook tecknar i en översikt, Irony, ironins och ironibegreppets historia och 

applikationer.
177

 Med en något förenklad schematisering kan man säga att Colebrook skiljer 

på två huvudanvändningar av begreppet. Den första är ironin i en vid mening, som en 

existensform och som något som genomsyrar en totalitet. Den andra är ironin i en mer 

begränsad mening, som ett retoriskt grepp, alltså som en trop eller retorisk figur. Colebrook 

tecknar också bilden av en historisk utveckling i användningen av ironi. Hos Aristofanes 

användes begreppet i princip som synonymt med att ljuga, alltså att säga en sak fast sanningen 

är en annan. I och med Platons dialoger så etableras nya betydelser av begreppet. Dels så 

introduceras en skillnad mellan en begränsad, retorisk betydelse av begreppet och en mer 

utbyggd användning som kan beteckna ett helt förhållningssätt, eller en existensform (i det 

fallet Sokrates som karaktär). Under medeltiden och renässansen användes begreppet i dess 

mer begränsade form (även efter att de grekiska källtexterna hade återfunnits under 

renässansen) och syftade då på ett retoriskt grepp där den egentliga meningen var motsatsen 
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till den manifesta.
178

 Det var först med romantiken som en annan, utbyggd definition av ironi 

etablerades, med en åtföljande estetisk diskussion om begreppet.  

Colebrook identifierar också några grundläggande metodologiska problem som rör analysen 

av ironi i litteratur. Den första är att ironi förutsätter en relation till en kontext (något som 

alltid innebär metodologiska utmaningar). Ironi förutsätter dock också en sympati för en viss 

position eller ett visst perspektiv inom denna kontext. Dessutom förutsätter ironin 

partikularitet och selektivitet. Om alla inom en kontext omfattar ett visst perspektiv så 

framstår det som orimligt att framföra någon annan ståndpunkt än den som följer av detta 

perspektiv. Colebrook pekar också på utmaningen att avgöra om och var en verklig intention 

finns bakom ironin i en mer utbyggd ironi. Ironin förutsätter att texten uttrycker delvis 

motstridiga och inkonsekventa perspektiv, men vilket som är det ”riktiga” perspektivet 

framgår inte alltid, och kan dessutom vara avhängigt vilken del av kontexten som utgör 

bakgrund för texten. Dessutom kan ironi uppstå när en text flyttas från en kontext till en 

annan. Då är ironin helt frikopplad från upphovsmannens intention. 

Ahlin och Kelman, som båda explicit har behandlat språkets, värderingarnas och 

verklighetsuppfattningens antropomorfa natur, borde med lätthet kunna relateras till den 

tradition som Colebrook tecknar. Båda författarna har också, som jag har visat, ihärdigt riktat 

uppmärksamheten bort från verket och mot just berättarsituationen och verkligheten. Det 

innebär att intresse riktas mot, dels verkligheten, dels människans sätt att begripliggöra och 

tala om denna. Båda författarna har också, vilket jag visat, tematiserat människans sätt att 

skapa hierarkier genom språk, värderingar och sättet att se på, och organisera sin förståelse 

av, verkligheten. Det i sin tur torde leda till att både språket och verklighetsuppfattningen blir 

problematisk och till viss del kontextbestämd. Något båda författarna berör i sitt tänkande och 

enligt mig gestaltar i sin litteratur. Det borde också med lätthet kunna relateras till 

ironibegreppet och den tanketradition Colebrook tecknar. 

Colebrook pekar också på de många olika litterära värderingar som gjorts av ironin i modern 

tid. Hon påtalar att den utbyggda ironin, som inte är uppenbart identifierbar, har fått större och 

större uppmärksamhet. Det handlar då om texter som inte utgår från självklara, delade normer 

och värderingar, utan som är diffusa i sin intention och oklara i sin innebörd. De utmanar 

därmed etablerade konventioner och vardagliga uppfattningar om språkets innebörder.  
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För den här undersökningen, som delvis fokuserar på berättarinstansen, är det också 

nödvändigt att klargöra hur ironibegreppet förhåller sig till prosaförfattarens narrativa 

möjligheter. I referenslitteraturen är förhållandet mellan narratologiska aspekter och ironi 

sparsamt behandlat. Sannolikt utgör ironins koppling till kontexten en orsak till detta. 

Narratologins bundenhet vid texten och dess struktur, samt strävan att skapa ett objektivt och 

värderingsfritt analysredskap, gör det sannolikt svårt att närma sig ironin. Det finns dock 

några undantag. Lilian R. Furst har gjort en analys av berättarinstansen och den romantiska 

ironin. Där särskiljer hon tre arketypiska berättarinstanser vid förekomsten av ironi. Den 

första arketypen är den heterodiegetiska opersonliga berättaren som utifrån ett tydligt centrum 

berättar en historia och samtidigt låter läsaren få se glimtar av ett möjligt annat perspektiv. 

Den andra är den romantiska ironins berättarinstans. Där har den heterodiegetiska berättaren 

ställt sig vid sidan om sin egen berättelse och utgör inte längre ett självklart centrum. Det 

ständiga kommenterandet, brottandet med berättelsen och saboterandet av illusionen, skapar 

en osäkerhet hos läsaren. Furst skriver vidare: 

In trying to penetrate the higher realms of the infinite, the Romantics often forfeited their solid 

foothold in a world of definities. … Following the decisive impetus it received from Romantic 

irony, the process of relativization gained increasing momentum. With the third narrative stance, 

that of the ironist from within, the objective view-point has been obliterated.
179

 

 

Furst ser alltså en utveckling - från en allvetande opersonlig ironisk berättare, via romantikens 

ironiska berättare, som står vid sidan om sin berättelse, till en ironisk berättare som berättar 

inifrån en karaktär – som avspeglar en relativiseringsprocess som rör sig från en föreställning 

om objektivism till total relativism. Furst betonar dock att dessa tre berättartyper bör ses som 

arketypiska och kan förekomma närsomhelst i tiden, även om deras förekomst varierar över 

tid. Hon menar dock att de kan avläsas i romankonstens utveckling, från Jane Austen, via 

E.T.A Hoffman till Fjodor Dostojevskij. För att tydliggöra hur hon ser på dess betydelse kan 

följande citat vara belysande: 

In psychological terms irony could be described as a form of perspectivism, the capacity to 

perceive several different possibilities concurrently. On the philosophical plane irony may be 

seen as a process of relativization whereby the definity of the single simple affirmation is 

undermined by the more or less strongly articulated suggestion of other, perhaps conflicting 

options.
180
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För den här undersökningen är den koppling till relativisering och perspektivism som Hurst 

ger uttryck för lika intressant som själva kartläggningen av berättarinstansen. Både Ahlin och 

Kelman har, utifrån olika utgångspunkter, gett uttryck för en slags axiomatisk jämlikhetssyn 

vad gäller människan, något som också får bäring på deras estetiska synsätt och praktik. 

Ahlins syn på människans grundläggande existentiella predikament, för alla lika, och det 

antropomorfa i alla metafysiska ambitioner och språkliga aktiviteter, torde leda till en 

relativisering av sanningsanspråk. Kelmans utgångspunkt, att alla människor är födda jämlika, 

och att inga mänskliga livsformer och lokaliteter, inklusive språk, kan ha någon självklar 

företrädesrätt framför andra, torde också leda till en relativisering av möjliga sanningsanspråk 

i det sagda. Det som återstår visar sig ofta vara just konstruktioner och perspektiv. Något som 

Ahlin och Kelman återkommande visar i sin litteratur. 

Min uppfattning är att både Lars Ahlin och James Kelman arbetar med ironi i sina texter. Det 

förekommer ironi både i den begränsade formen och i den utbyggda. Jag har främst intresserat 

mig för den utbyggda formen, där textens ironi omfattar en helhet och kan sägas uttrycka en 

slags hållning som omfattar helheten. 

Det verk som lättast förknippas med ironi är Ahlins roman Om. Det görs även i 

sekundärlitteraturen. Alla forskare som kommenterat romanen har pekat på den berättare som 

ständigt avbryter och kommenterar berättandet, och stör och bryter verklighetsillusionen. 

Melberg har i sin monografi om Ahlins prosakonst associerat det till ironi i romantisk mening. 

Han skriver: 

Men i Om finns också ironi i direkt ”romantisk” mening; boken kan bitvis rentav läsas som en 

illustration av denna sammanfattning av Friedrich Schlegels ironibegrepp: ”die Ironie ist ein 

Bewusstsein, dessen Agieren von Schlegel als Negation und die durch diese Negation bewirkte 

Höherführung gekennzeichnet wird.” (Strohschneider-Kohrs:88). Sålunda etablerar sig snart nog 

ett ”medvetande” i boken, som tycks sysselsatt med att ”negera” det som nyss byggts upp inom 

bokens ram; idogt och muntert rivs det i berättelsen, som därmed blir mångtydig och etablerar 

både en originell estetik och en berättelsens djupstruktur – för att tillslut framstå som ett 

exempel på den mer allmänneliga historia som egentligen berättas; då är också ironins 

”upphöjelse” uppnådd.
181

 

 

Jag delar Melbergs analys av hur den formella strukturen i Om fungerar. Beskrivningen av 

effekterna av Ahlins hantering av både berättelsen och berättarinstansen är adekvat. 

Beskrivningen stämmer också väl med den arketypiska berättarinstans som Furst beskrivit, 

där berättaren ställer sig bredvid sin berättelse, och som hon förknippar med den romantiska 

ironin. Det finns dock en aspekt som gör det svårt att läsa Om mot bakgrund av den 
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romantiska ironin. Om den idévärld som omgav den romantiska ironin under romantiken 

präglades av ett omfamnande av ironin i utbyggd form, och synen på existensen som i 

grunden ironisk, så tillskrev man samtidigt poesin och det litterära skapandet en särskild 

ställning. I en värld av ständig omvandling, ständigt skapande sig själv, så fångade den 

kreativa handlingen i poesins form, enligt romantiska ideal, en del av tillvarons essens. Något 

som i sin tur gav konsten en särskild ställning. Det stämmer inte alls med Lars Ahlins syn på 

(ord)konstens ställning som jag redogjort för ovan.  

 Min slutsats är att Om i en formell och estetisk mening tydligt anknyter till den romantiska 

ironin, bland annat som ett exempel på arketypisk berättarinstans för den romantiska ironin så 

som Furst identifierat den.  Det finns också möjliga intressanta filosofiska beröringspunkter 

mellan romantiken och Ahlins filosofiska ståndpunkter. På flera punkter skulle dock Ahlins 

syn på de problemställningar som är en del av ironibegreppets historia kunna anknyta lika väl 

till senare tänkare och traditioner. Jag avser dock inte utreda detta närmare här.   

Den tredje arketypiska ironiska berättarinstansen finns också representerad i bland annat 

Ahlins och Kelmans noveller. Genom att ge rösten till en karaktär vars perspektiv tydligt får 

styra hela berättandet så skapas en lätt klaustrofobisk verklighetsbild. Genom att låta sprickor 

i denna verklighetsbild uppenbara sig så relativiseras den samtidigt. I novellen ”Min vän 

Kalle” som jag redan behandlat finns ett tydligt exempel på detta. Kalles reaktion på jag-

berättarens handlingar visar för läsaren att berättarens uppfattning och tolkning av 

verkligheten är felaktig. De värderingar han ger uttryck för, genom sitt språk och sina 

tolkningar, delas uppenbarligen inte av Kalle som värdesätter sin kärlek till partnern högre än 

jag- berättaren kan förstå. Därmed måste läsaren ompröva sin egen bild av partnern eller av 

kärlekens natur. I Kelmans novell ”Nice to be nice” som jag också behandlat ovan så sker 

samma sak. Det är uppenbart att den alkoholiserade protagonistens tolkning av verkligheten 

är felaktig eller i alla fall inte delas av alla som figurerar i berättelsen. Genom att 

protagonisten dessutom ger uttryck för både socialt accepterade och mindre socialt 

accepterade värderingar så är det inte självklart hur en läsare ska förhålla sig till hans 

berättelse. Beroende på vilka värderingar som är starkast hos läsaren så kan hon/han inta 

diametralt motsatta ståndpunkter. På så sätt blir också läsningen av en sådan ironisk berättelse 

kontextberoende i enlighet med Colebrooks resonemang ovan. Spänningarna i berättelsen 

förstärks ytterligare genom att hela berättelsen är berättad med dialektalt språk. Därmed förs 

också värderingar kopplade till formella aspekter i språket in i läsakten och kan påverka 

läsningen. 
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Till sist måste även Translated Accounts, som jag redan behandlat ovan, utgöra ett ypperligt 

exempel på potentiell ironi. Texten har redan beskrivits utförligt och jag ska därför bara kort 

argumentera för att även den bör kunna ses som ett uttryck för ironi. Förutom det uppenbara, 

alltså den potentiella diskrepansen mellan utsagorna om verkligheten och dess verkliga 

beskaffenhet, så gör Kelman intentionen bakom det sagda osäker. Å ena sidan finns den 

möjliga författarintentionen i form av James Kelman nedlagd i texten. Å andra sidan finns de 

fiktiva karaktärernas möjliga intentioner där. Till detta kommer den fiktiva byråkratins, och 

dess inre makthierarkis, eventuella intentioner potentiellt nedlagda i texten. Dessutom vet 

läsaren att en del av utsagorna från karaktärerna ska ha tillkommit vid ”interviews, some 

confessional”. Att som läsare försöka orientera sig i vilka avsikter som finns bakom dessa 

olika utsagor, och mot vilken kontext de egentligen ska läsas, är givetvis ytterst svårt. 

Jag ska inte utveckla dessa resonemang vidare. Min kunskap om ironibegreppet och den 

rikliga moderna ironiforskningen är också ytterst begränsad. Mot bakgrund av Colebrooks 

översikt framgår också att en stor del av de filosofer och författare som dominerat tänkandet i 

modern tid kan associeras till ironibegreppet. Min avsikt har bara varit att visa att både Ahlin 

och Kelman, och deras estetiska tänkande och litteratur, på ett fruktbart sätt bör kunna 

relateras till ironibegreppet och det problematiserande av både språkliga och epistemologiska 

frågeställningar som ryms där. Det som ironibegreppet, i dess utbyggda form, och dess 

tradition definitivt tycks ha gemensamt med Ahlin och Kelman är en misstro mot den syn på 

språket, liksom relationen mellan verklighet och språk, som den litterära realismen byggde på 

i enlighet med Petterssons begreppsdiskussion som jag också redogjort för.       

4. Sammanfattande diskussion och utblick 
Mina slutsatser är att det finns tydliga beröringspunkter mellan Ahlins och Kelmans estetiska 

tänkande. Även om de har olika utgångspunkter så kommer deras problemställningar att 

sammanfalla på mer än ett sätt, och deras tankegångar kommer att korsa varandra. Som 

gemensam grund har de ett till synes axiomatisk jämlikhetsideal som kommer dem att 

problematisera språket och litteraturens form. Det gör att de på olika sätt kommer att reagera 

mot många drag inom den litterära traditionen, inte minst realismen och dess arvtagare, 

esteticerande konstideal som vänder sig bort från verkligheten, och vad de ser som 

arbetarlitteraturens dominerande formspråk. Jag har också visat att båda författarna vänder sig 

emot en moraliserande och uppbygglig konst. En återkommande tanke som dominerar båda 

författarnas resonemang är också att de fokuserar berättarsituationen och den yttre verklighet 
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som omger den. De problematiserar också konsten och språket utifrån ett sådant resonemang. 

Deras tänkande återkommer ständigt till hur en konstnär (den verklige författaren) ska kunna 

säga någonting väsentligt till en mottagare (den verklige läsaren) om deras gemensamma 

verklighet, samt hur detta ska kunna göras på ett meningsfullt sätt . Jag har kommit att kalla 

detta ideal för en ambition att berätta i ögonhöjd. Stilistiskt kommer båda författarna att ligga 

närmare den modernistiska traditionen till följd av intresset för människans inre och 

motståndet mot litterära konventioner. De avvisar dock båda esteticerande och 

världsfrånvända drag inom modernismen som inte överensstämmer med deras vilja att rikta 

fokus bort från det som kan lokaliseras uteslutande i konstverket och i motsvarande mån rikta 

uppmärksamheten mot den gemensamma verkligheten och frågor relaterade till denna. 

Jag har visat på några aspekter av Ahlins och Kelmans prosa som kan ses som försök att 

hantera de utmaningar deras respektive estetiska utgångspunkter skapar. Jag har visat hur de 

båda väljer motiv som avviker från det vanliga. De väljer påfallande ofta motiv och 

protagonister i utsatta positioner och med vad som får anses vara negativa karaktärs- och 

personlighetsdrag. Jag har också visat hur de båda använder groteska inslag i sin prosa. Det 

har tidigare uppmärksammats inom Ahlinforskningen framförallt utifrån en tradition som kan 

benämnas den realistiska grotesken, men jag har visat att dessa inslag med fördel borde kunna 

relateras också till vad som kan benämns den modernistiska grotesken och som också 

återknyter till filosofiska frågeställningar som båda författarna berör. Jag har också visat hur 

Ahlin och Kelman på olika sätt avviker från en narrativ struktur som bygger på logik, 

kausalitet, genomskinlig kronologi och en traditionell dramatisk form. Allt detta är drag som 

jag menar kan ses som grepp för att störa vaneseende och bryta med etablerade 

värdehierarkier som emanerar både ur verkligheten och de litterära traditioner som författarna 

har reagerat mot. 

Jag har också visat på några olika strategier som författarna har använt för att experimentera 

med berättarinstansen. Jag har visat att Ahlin tenderar att tydliggöra berättarinstansen och 

trycka tillbaka karaktärerna, något som sker genom att en heterodiegetisk berättare, ofta med 

en distinkt lyrisk röst, får ta stor plats i Ahlins prosa. Kelman har snarare tenderat att förstärka 

karaktärernas perspektiv och trycka tillbaka berättaren. Detta genom att favorisera 

heterodiegetiska berättare med en ren perceptionsvinkel, eller homodiegetiska berättare med 

en stark röst och en utpräglad konceptions- eller intressevinkel. Jag har visat att båda dessa 

strategier kan ses som sätt att frångå ett etablerat berättarmodus som kommer ur den 

realistiska traditionen. Jag har också visat att båda författarna använder strategier som borde 
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kunna anknytas till ironibegreppet på ett fruktbart sätt. Något som i sin tur kommer ur deras 

kritiska förhållningssätt till den litterära realismens filosofiska grund. Därmed anser jag mig 

ha behandlat de frågeställningar som jag utgått ifrån. 

Jag har fokuserat på författarnas estetiska resonemang och vissa aspekter av deras 

skönlitterära texter. Det innebär inte att det jag har intresserat mig för här är det självklara 

sättet att närma sig dessa texter och författarskap. Jag kan också se intressanta möjligheter att 

närma mig dessa författarskap utifrån kontextuella perspektiv. Exempelvis borde Ahlins 

etablering som författare under perioden för den svenska demokratins konsolidering, andra 

världskrigets drama, den pågående utbyggnaden av folkhemmet och den svenska parnassens 

demokratisering, ha stor betydelse för både hans tänkande, skapande och författarroll. På 

samma sätt torde Kelmans etablering under en tid och i en miljö starkt präglad av skärpta 

sociala motsättningar, öppna samhälleliga konflikter, social marginalisering och språkliga och 

kulturella konflikter med anknytning till postkoloniala frågeställningar, ha stor påverkan på 

hans författarroll. 

Med den här brasklappen vill jag understryka att mitt val av intresseområde inte 

nödvändigtvis avspeglar en värdering av vad som är väsentligast att belysa i respektive 

författarskap och att jag inte tror på några direkta kausala samband mellan de estetiska utsagor 

jag använt för att kasta ljus över de litterära texterna och dessa texters form och innehåll. I 

båda fallen finns sannolikt både bakomliggande, mellanliggande och alternativa variabler som 

kan ha haft lika stor eller större betydelse (i den mån man överhuvudtaget kan tala om 

kausalitet rörande dessa frågor). För mig räckte dock argumentet att dessa frågeställningar 

kunde bidra till att göra egenheter i de skönlitterära texterna lättare att närma sig för mig som 

läsare. Jag anser också att jag har visat att det kan vara fruktbart att göra komparativa analyser 

av författarskap som inte självklart associeras till varandra. 
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