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Inledning 

 

  Året var 1979. Vad hände då med Sveriges litteraturhistoria? Den var i full färd med en 

utdragen men alltjämt dynamisk förändring. Mot det som vi kanske än idag befinner oss i      

 –  postmodernismen. Det kan vara omdiskuterat och långt ifrån avgjort; men Stig Larssons 

verk Autisterna brukar kallas för den svenska postmodernismens pionjärverk - även om 

författaren själv motsäger sig ett sådant epitet. Den polskjudiske tillika amerikanske 

författaren Jerzy Kosinskis bok Steg (Steps) som kom ut tio år tidigare, 1968, är en 

signifikativ postmodernistisk representant i den anglosaxiska litteraturhistorien, som också 

vann The National Book Award i U.S.A. 1969. 

  Böckerna utgörs av en räcka kortnoveller där vi möter ett liksom anonymt berättarjag, som 

rör sig mellan vitt skilda miljöer och båda lika transparent, och det är oklart huruvida 

protagonisten förblir densamme mellan novellerna.  Steg – liksom Autisterna, är två böcker 

som är omåttligt lika trots att de bjuder på en sådan individuell originalitet, med dess 

utforskande och äventyrande i ett gränsland. De är lika kusliga, hänförande, utelämnande, 

raffinerade, kalla, ”konstnärligt stringenta”. Frågan är om de samtalar? 

 
[...]  Jerzy Kosinski, en författare som han ibland jämförts med, inte alldeles grundlöst. I Kosinskis romaner, där 

kallblodigheten, den sexuella aptiten och oviljan mot självreflexion utgör vapen i kampen om överlevnaden, är hjältarna 

outsiders, män som jagar efter en förhöjd livskänsla – fångna i en hypermodern värld där Gud och den objektiva moralen har 

tynat bort och där envar måste skapa sin mänsklighets egna gränser. De ganska osammanhängande romanerna – närmast en 

serie kortnoveller – är en sorts existentiella äventyrsromaner där hjältens sinnesnärvaro och självbevarelsedrift prövas i en 

räcka laddade situationer.1 (om boken Autisterna) 
 

  Böckerna liknar varandra mycket till både innehåll, struktur, form – men är ändå så ytterligt 

originella och olika. Min uppgift har under arbetets gång varit förvirrande och ständigt ändrat 

riktning – likt en polyp.2 Efter en del botaniserande i diverse sekundärlitteratur har jag valt att 

även jämföra verkens tillkomst och författarnas intentioner med detta sätt att skriva, jämte 

intentionen med att beröra känsliga eller stötande ämnen. 

Jag har valt att negligera begrepp som t.ex. generativ intertextualitet för att istället låta den 

illustrativa stå till mitt förfogande i denna undersökning. 

 

 

 

 
                                                
1 Svedjedal, J. Gurun och grottmannen(1996) sid. 149. 
2 Kosinski, J. Steg (1968) sid. 112 
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Syfte, frågeställning och metod 

 

Högre litteratur brukar sägas vara präglad av, att den inte enbart gestaltar det episodiska i 

prosa. Utöver konsten att ta upp ämnen av existentiell karaktär brukar sägas att den även 

lyckas bädda in såväl triviala som större händelser i lyrik; alltså en berättelse där innehållet 

kan vara mycket nära besläktat med dikten. 

Till vilken grad kan man då använda sig av det lyriska i sitt skrivande? Är det möjligt att 

skriva ett beaktansvärt verk som vackert och konstfärdigt beskriver banala händelser och 

tankar? 

  Nu till motsatsen: Går det att skriva ett beaktansvärt verk som vackert och konstfärdigt 

beskriver extrema händelser och tankar? Kan formen i detta fall kompensera för innehållet 

och det som kan anses vara tvivelaktigt på ett rent etiskt plan?  

Min metod blir illustrativ. Syftet med uppsatsen är att: 

 

a)  lyfta fram de två verken med avsikt att visa deras likheter respektive olikheter 

 

b)  utröna skillnader i författarnas intention och verkens tillblivelseprocess. 

 

 Disposition 

 

  Uppsatsen syftar således till att göra en jämförande studie av Autisterna och Steg då det 

stipulerade ämnet är intertextualitet. Metoden kommer primärt att vara illustrativt intertextuell, 

vilket innebär att jag jämför texterna som sådana och som oberoende av varandra med målet 

att belysa både beröringspunkter och skillnader. Två böckers relation och likhet sedda ur 

ett ”icke avsett samband”. Jag kommer dock ägna Stig Larsson något större utrymme då hans 

originalspråk är svenska och rikare sekundärlitteratur därtill har erhållits. 

   I anslutning till jämförelsen syftar uppsatsen även till att initiera en diskussion om böcker 

som berör känsliga ämnen. Vad händer när man skriver om märkliga och kanske tabubelagda 

ämnen? Kan det vara så, att tvivelaktiga ämnen stundom kanske t.o.m. bidrar till upplevelsen  

av det som är skönhet och det som är rent? Kan man genom ’moraldekonstruktion’ finna 

något som är allmänt mänskligt? 

  Litteratur som kommer att stå som referentiellt fundament är bl.a. Bertil Kristerssons 

avhandling Stig Larsson idé- och romanvärld (1994), Jerzy Kosinskis essäer i Passing by 

(1992), Peter Berglunds avhandling Segrarnas sorgsna eftersmak (2004), samt Johan 

Svedjedals litteratursociologiska studie Gurun och grottmannen (1996). 
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Larsson vs. Kosinski 

 

  Intertextualitet avser förhållanden mellan texter. Det kan röra sig om lån, alluderingar, 

formella och stilistiska band, fiendskaper och frändskaper, traditionsbildning och uppbrott – 

kort sagt, de flesta sorts förbindelser en text kan besitta med en annan text, eller delar av dessa. 

Man talar ofta om ekon, intryck, källor och inflytanden.  Begreppet intertextualitets stora 

räckvidd måste påminna oss om att det är rikare att använda som läsarperspektiv än som 

metodiskt grepp, eftersom hela litteraturhistorien egentligen består av samtal och litterära 

dialoger. Enligt litteraturvetaren Anders Olsson hänvisar begreppet intertextualitet till 

litteraturens ”inre liv och utveckling”.3 Julia Kristeva talade om intertextualitet för att 

beskriva fenomenet att enskilda texter alltid fungerar i relation till andra texter i vår litterära 

erfarenhet. Den illustrativa komparationen understryker, till skillnad från den genetiska 

komparationen, vikten av intertext för en mer fullständig förståelse av ett litterärt verk. Hur 

andra texter på ett meningsfullt sätt kan belysa en text som står föremål för tolkning; 

intertexterna kan vara av olika slag. Det kan t.ex. vara en text inom samma genre, av samma 

författare eller från samma tid.4 

  Båda romanerna, Steg och Autisterna utgörs av drygt 140 sidor. Vid en första anblick, skulle 

man kunna tro att den ena boken var en förlängning av den andra om man beaktar 

deras ”syskonskap”. Varje kapitel i respektive roman utgör en egen historia; men därav inte 

med nödvändighet en egen ramberättelse. I båda fallen, står det lika oklart, huruvida det är 

samma huvudperson boken igenom. Vad är det då, som skulle få oss att anta det? 

Berättarjaget skildrar konsekvent alla skeenden ur första person singularis – och konsekvent 

liksom värderingsfritt. Allt som sker, är som om det skedde med någon godtycklig balans 

mellan slump och initiativ. 

  För att försöka ge några konkreta exempel på innehållet Autisterna så utspelar sig 

händelserna i Sverige och i Europa i ett tidsspann omkring 1950-1970 talen. I ett kapitel 

möter vi en man som genomgår en hjärtoperation, i ett annat vaknar i en lägenhet och det 

förblir oklart huruvida lägenheten tillhör berättaren. Senare befinner sig den aldrig namngivne 

huvudpersonen i egenskap av författare i ett gruvsamhälle, genomlider en bilkrock, är på flykt 

undan mordhot, gör inget särskilt i en icke namngiven ort, möter Brezjnev i Moskva, är 

fängelsekund i Västtyskland. I ett kapitel dör han, i ett annat lever han vidare som om 

ingenting hade hänt. Bokens första kapitel saknar en tidslig indelning, och liknar snarare en 

sorts kärleksbrev. Detta utesluter inte att upplevelsen av tid beskrivs i kapitlet 

                                                
3 Olsson, A. Intertextualitet, komparation och reception i litteraturvetenskap - en introduktion.(1998) sid. 51. 
4 Holmberg, C-G. & Olsson, A. Epikanalys – en introduktion.(1999) sid 45. 
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[...]  gelatinstängerna har böjts, anrättningen stelnar sakta i kylskåpet, som avger det svaga entoniga ljudet av kökens och 

hemmens trögflytande tid. 5 

 

I  Steg möter vi också ett till synes transparent berättarjag som är alltifrån turist, 

arkeologassistent, skidinstruktör, desertör, prickskytte, fotograf, förförare. Interfolierat mellan 

dessa aktiva episoder, kommer ”minnenas kapitel”. Minnen från det förflutna som 

universitetsstudent, från barndomen under krigsåren, från tiden som föreläsare vid  

kollektivjordbruk. Dessa kapitel är skrivna i kursiverad stil och är präglade av en sorts brevstil. 

 

Det alienerade jaget i Steg och Autisterna 
 

Autisterna har ingen egentlig handling utan precis som jaget består denna roman till största delen av tillstånd, situationer, 

känslor. 6 

 

Det är svårt att vid en första anblick göra en kortfattad redogörelse för de två böckernas 

handling för en utomstående. Böckerna skulle kunna vara flödiga föremål för både en 

hermeneutisk och dekonstruktionistisk analys. På Autisternas vinjett återfinns dock ett gott 

försök till beskrivning: 

 
Autisterna handlar om en man som rör sig i utkanterna av vad en gestalt kan vara. Det är en man utan moral och utan karaktär. 

Han befinner sig i olika europeiska stadslandskap. Städer som alla liknar varandra. Han möter människor – skuggestalter som 

kommer och försvinner. Han rör sig bland diplomater och prostituerade. Ett tag befinner han sig i ett dunkelt gruvsamhälle. 

Han möter Brezjnev. Vi vet aldrig varför. Ibland jagas han av någon. Mannen är en demon som bara innefattas i en text. Att 

läsa Autisterna är som att röka en cigarett baklänges...att suga upp röken man andas ut. 

 

Bertil Kristerson söker i sin avhandling Stig Larssons idé- och romanvärld (1994) 

utkristallisera en holistisk bild av författaren och jämför långtgående studier mellan Larssons 

fiktiva och icke-fiktiva produktion. Avsikten är så att säga att genom att närstudera artiklar 

och essäer, utröna den idévärld som är hörnstenarna i Larssons fiktiva värld. Det är ett gediget 

och ambitiöst projekt. I samband med att Autisterna kom ut, 1978, publicerades en artikel i 

Larsson eget magasin Kris, som understödjer idén om det splittrade jaget. 
 

Det finns en kontinuitet hos en person, iallafall tvingas vi se oss själva som om vi vore i en viss mening kontinuerliga för att 

behålla skenet av individualitet och moral … Retrospektiva utställningar ger mig ofta känslan av parodier på bilden av jaget 

som en konstant.7 

                                                
5  Larsson, S. Autisterna (1979) sid. 3. 
6  Kristerson, B. Stig Larssons idé- och romanvärld (1994) sid. 35. 
7  Ibid(1994) sid. 34. 
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 Hos Larsson är det, det icke-sammansatta subjektet som fokuseras, även om ett därmed 

alienerat jag också är städse närvarande. Hos Jerzy Kosinski är alienationen i Steg ett ämne 

som är mer artikulerat 
   

With the birth of collective and mechanized society, faith loses its meaning. In the face of faith lost and in a universe 

unmasked in its indifference, collective values must be enforced as the true representatives of belief. But these collective 

values are mementos of the God fearing society, and the weigh on the individual. The protagonist of Steps is aware of this 

and to him the most meaningful and fulfilling gesture is negative; aimed against the collective it brings about the solitude 

within which the self can display its reality. Perhaps that is why the nameless persona of this novel looks for the true gesture 

outside society, at the edge of despair, turning more and more often for inspiration to the outsider, to the pariah, to his own 

journey in Steps.8 
 
Steps typifies to many the complexity of a man who has been a product of an indifferent, atomized society, a society in which 

he is not only manipulated by others, but can't help manipulating them.9 
 

  I en intervju för tidskriften The Paris Review, 1972, nämnde Jerzy Kosinski att samtliga av 

hans böcker försågs med ett kodat namn innan de fick sina slutliga titlar, och att Steg initialt 

hade kodnamnet The two. Vidare beskriver Kosinski i Passing by att ledmotivet i Steg är 

förvandling/metamorfos som delvis utgörs av huvudpersonens olika förklädnader, attribut 

och kameleont-liknande leverne. Skräckgenrens, eller fasans, grundval i vår tid enligt 

Kosinski, består i stölden av det egna jaget, eller att få sitt jag överskuggat. Det finns många 

medvetet lagda självutplånande egenskaper i Stegs huvudperson, som beskrivs som ett 

frivilligt val i den moderna verklighetens efterdyningar. 

  Gestalten i Autisterna och Steg upplevs som särskilt enskild (alienerad) då dialoger är föga 

förekommande element, det är just det utomstående betraktandet som utgör fundamentet i 

berättelserna. 

Båda böckerna uppfattar jag som starkt samhällskritiska, men utan något propagandistiskt 

anslag eller utstakade rättesnören att skönja. Stig Larsson har också givit uttryck för en 

överlag apolitisk konstnärlig produktion. 
 

Samma krav på en viss ideologisk inställning möter man också i tidigare Tyskland och Sovjet. Man har bytt ut förtecknen 

men det är samma slätstrukna värdenormering. Ett konstnärligt arbete som försöker tala ideologiskt, föra fram ett visst 

program, desarmerar sig självt. En konstnärlig films uppgift är att ställa sig utanför, bortom publikens förväntningar.10  
 

Dock har Stig Larsson i en intervju uttryckt att han inte anser att Autisterna handlar om 

alienation, som jag själv gärna tillskriver romanen. Jag tycker att den beskriver många 

                                                
8  Kosinski, J. Passing by (1991) sid. 243. 
9  Jerzy Kosinski  i The Paris Review (1978) sid. 22. 
10  Kristerson, B. Stig Larssons idé- och romanvärld (1994) sid. 63. 
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tillstånd, inte sällan problematiska, som just är förknippad med vår tid i historien. ”Splittrade 

personer i en splittrad tid” för att citera Johan Svedjedal som också tematiserar 

främlingskapet i både Autisterna och i Stig Larssons andra romaner.  

 

 

Våld i Steg och Autisterna 

We are concerned both with the manner of showing and with what is shown,  […] and the two cannot be sharply separated. 
How then should we judge the effective presentation of a morally corrupt view of the world or an evil state of mind? Can we 
admire such work as aesthetically good and yet deplore it as morally bad?11 

Det är flertalet sorts övergrepp som beskrivs i både Steg och Autisterna, oftast av sexuell art. 

En man som blindlägger sin kollega och ligger med henne utan att hon vet om att det är han, 

en man som förgriper sig på ett barn. Båda böckerna rönte stor uppmärksamhet kanske inte 

minst med de både rättframma och suggestiva anslagen. Men kanske har också böckernas 

narrativa utformning, det interna berättandet, och avsaknaden av eftertanke eller tvivel, starkt 

bidragit. Båda författarna har hänvisat till författarens död, då många läsare inte förmådde 

skilja händelserna i romanerna från författarna själva. Stig Larsson har sagt att det inte finns 

någon direkt relation mellan honom och det han skriver.12 

  Någonstans bottnar dessa slags skildringar hos båda författarna i en sorts autenticitetssträvan, 

för att använda Peter Berglunds term. Inga skrupler är beslöjade, allt det fula i en människa 

skall fram. Framförallt är det utforskandet av våldets gränser som ofta är centralt i romanerna, 

och någonstans utforskandet av våld per se - vad är våld, till syvende och sist? Är ett slags 

våld värre än ett annat slags våld? Hur uttrycker sig psykologiskt våld i former av exempelvis 

förnedring? I Steps och Autisterna är dock våldet ganska olika beskrivet, hos Kosinski är det 

ofta extrema eller fysiska händelser och kvalliknande situationer som porträtteras, där olika 

händelser ställs mot varandra. I Autisterna är våldet mer lågmält, diskret och vardande i själva 

utforskandet. Det handlar kanske mer om tendenser och stämningar, än om faktiska 

övergrepp. 

 Bertil Kristerson har även uppmärksammat en annan sorts våld i Stig Larssons begreppsvärld, 

ett ”eteriskt” våld, om att i tanken bli berörd: 

 
Han är fascinerad av den chock med vilken en insikt kan fastna i medvetandet. Han har också sagt att all form av 

kommunikation bygger på en viss form av våld, som beror på att man ”måste överföra en bild av världen till någon annan 

som inte har den bilden”.13 

                                                
11  Sheppard, A. Aesthetics – An introduction to the philosophy of art (1987) sid. 135. 
12  Kristerson, B. Stig Larssons idé- och romanvärld (1994) sid.33. 
13 Ibid (1994) sid. 51. 
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Om värdenihilism 

I don't believe that human experience can be graded, from less brutal to extremely brutal. It depends on how it affects the 
mind. [...] In terms of  ” a mind long gripped by fear” I see no essential difference between war and any other traumatic 

experience. For example I know many people whose adolescence in the peaceful United States or Sweden was in its own way 
just as traumatic as was the war or Stalinist oppression for millions of central Europeans. 14 

En annan gemensam nämnare av stor betydelse för de båda författarna, är deras anti-

hierarkiska inställning till det beskrivna. Jerzy Kosinskis citat ovan ger understöd åt dylika 

tankegångar, och Kosinski har även yttrat om sin litterära stil att den undanröjer varje form av 

värdering. Stig Larsson har ju en omistlig förmåga att sätta det stora bredvid det lilla som om 

en skillnad inte riktigt existerade; allt och inget gör samma intryck och är lika mycket värt. 

Gränsen mellan huvudsak och bisak förblir mycket oskarp. Denna icke-hierarkiska inställning 

till varseblivningen beskriven i båda romanerna är något som starkt bidrar till 

deras ”syskonskap”. 

 

Om de tvenne författarnas intention och textens upprinnelse 

 

Jerzy Kosinski flydde med sin judiska bakgrund sitt hemland Polen och emigrerade till 

Förenta Staterna. Från en bruten tillvaro med en totalitär överhet, till marknadskapitalismens 

eldorado. I Kosinskis prosa, råder en genomgående underton som framställer stater, i 

synnerhet ju mer totalitära anspråk de besitter, som mycket absurda. Han var uttalat kritisk till 

Sovjet och all form av förmynderi. Även om han ansökte om uppehållstillstånd i Sydamerika 

var det Förenta staterna som var villiga att ta emot honom - ett land med yttrandefrihet, en 

perfekt tillflyktsort och intellektuell lekplats för Kosinski. Denne författare vill skaka om sin 

läsare, skapa ”etiska kollisioner” och rejäla skrälleffekter. Han vill uppröra, få sin läsare att 

känna aversion för både händelsen och berättaren själv. Han önskar på djupet engagera sin 

läsare moraliskt, utan att för den skull proklamera vad det moraliska egentligen är. 

 Alienationen som ger sig tillkänna hos berättaren i Steg har mycket snarlika uttryck med 

alienationen som uttrycks av berättaren i Autisterna: den moderna människans predikament. 

Det kan i båda fallen handla om att vara bortrationaliserad i en automatiserad postindustriell 

värld där bruksvärden som tradition, närvaro, mellanmänsklighet och småskalighet delvis, för 

individen, har fått ge vika. Hos Larsson är det en knivskarp nästintill socialrealistisk skildring 

av ett samtida Sverige. 
 

Dagens tonåringar... lämnas i sticket, de uppfostras inte tillräckligt, de halvsocialiseras bara... Frånvaron av en metafysik, en 

gudsföreställning, i vår tid kan inte överskattas. Människor har aldrig tidigare haft så mycket frihet att forma sina egna liv, 

                                                
14 Jerzy Kosinski i The Paris Review(1972) sid. 8. 
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det gör dem rädda. Friheten är väldigt svår att bära för många människor.15 
 

Peter Berglund har i sin avhandling Segrarnas sorgsna eftersmak16 valt att klassa in Stig 

Larssons prosa i tematiska strukturer; a) det obetydliga och minimala, b) det vardagliga, 

värdelösa och fula samt c) förnedring, våld och övergrepp där samtliga strukturer mer eller 

mindre kan återfinnas i Autisterna. Berglund liknar även Stig Larssons litterära estetik med 

impressionistisk prosa efter en modell av litteraturvetaren Hans Lund.17   

 I Kosinskis essäsamling Passing by finns ett kapitel ägnat åt boken Steg och dess 

tillblivelseprocess. Födseln av Steg beskrivs som tydlig, utkristalliserad, minutiöst planerad 

och genomförd, med ett tydligt ändamål. Upplägg, avsikt – mycket finns skrivet om 

skrivandet av Steg. 

  Hos Larsson i beskrivningen av Autisternas upprinnelse, tycks den ha varit mer slumpartad. 

En text som kom av sig själv egentligen utan ”förvarning”. Han säger sig ha velat 

vara ”underordnad” språket, ej härska över det. Skrivandet av Autisterna sägs ha liknat en 

automatisk process, erinrande om en verbalinspiration.18 Han har även sagt att 

utgångspunkten för skrivandet är präglat av anti-biografiska tendenser: ”Jag är själv så 

glasklar. Jag vill provocera mig själv genom att skriva om upplösning”.19 

  Stig Larsson har många gånger givit uttryck för den hämmande effekten konstnärer ofta blir 

föremål för, i kravet på originalitet och integritet. Autisterna skrev han under en 

tremånadersperiod, det hela gick raskt, och det beskrivs nästan som att boken kom till honom 

– hur han fick verka som ett medium; ”Någon annan kunde ha skrivit den istället”.20 

Han har även sagt, att det inte står klart ens för honom själv huruvida romanen handlar om 

någon hel person: ”Den handlar om någonting annat, riktigt vad kan jag inte säga”21 

  Stig Larsson har uttryckligen svurit sig fri från att illustrera postmodernism, icke desto 

mindre är det svårt att stoppa associationer till det förestående paradigmskiftet med Derrida 

och dekonstruktionen. Bertil Kristerson har i sin avhandling uppmärksammat en artikel i det 

litterära magasinet Kris som skrevs av Horace Engdahl i samband med att Autisterna gavs ut, 

där han slår ett slag för att en berättelse mycket väl kan vara osammanhängande. En berättelse 

är en text som har ett värde i sig, oavsett om den leder någonstans. Berättelsen har liksom 

ingen inre hemlighet. Naturligtvis har den en författare, som är upphovsman, men ingen 

herre.22 

                                                
15 Berglund, P. Segrarnas sorgsna eftersmak (2004) sid. 30. 
16 Ibid (2004) sid. 30. 
17 Ibid (2004) sid. 79. 
18 Kristerson, B. Stig Larssons idé- och romanvärld (1994) sid. 34. 
19 Svedjedal, J. Gurun och grottmannen(1996) sid. 162. 
20 Kristerson, B. Stig Larssons idé- och romanvärld (1994) sid. 23. 
21  Ibid(1994) sid. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
22  Ibid(1994) sid. 33. 
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Om språket 

 

Kosinski vittnar i sina egna uttalanden om starka idealistiska tendenser i sitt skrivande; det 

handlar om idén att på djupet väcka och röra om en läsare. Men enligt Kosinski har alla hans 

romaner bantats ner betydligt ifrån utkasten, med ändamålet att varje ord skall vara väl avvägt 

och inget ord överflödigt. Den avskalade stilen ger alltså understöd för ett mer idémässigt 

innehåll.  

 
I constantly  attempt to make the language of my fiction as unobtrusive as possible, almost transparent, so that the reader will 

be drawn right away into each dramatic incident. It should come to the readers the way it does in life – in an impact during 

which one is not aware of the form but merely of its content. [...] What I have said carries no value judgement.23 
 

 Både Steg och Autisterna är narrativt sett författade med ett internt, eller homodiegetiskt, 

berättande. Dock präglas Larssons språk av en större bredd med många parataktiska 

satsfogningar, ibland efter konjunktioner till i somliga fall mycket små huvudsatser. Det 

känns stundtals som att meningar utgörs av en uppsjö av bisatser som liksom har 

utmanövrerat huvudsatsen. Det upplevs stilistiskt som ett starkt och konstnärligt grepp. Små 

saker och detaljer, inte sällan av ”betydelselös” karaktär, beskrivs. Det bidrar till ett okonstlat 

intryck. Något som Kosinski dock uttalat önskat undvika i Steps, då det är just dramat, 

handlingen och idéerna han obehindrat önskar överföra i läsarens medvetande – utan en ”form” 

som verkar som en ”slöja” över det han vill förmedla. Hans skrivande representerar på något 

sätt essensen i intertextualitetsbegreppet, som enligt Holmberg och Olsson uttrycks 
 

Men bakom alla dessa strävanden i generaliserande riktning ligger det spännande men också lite skrämmande att det är den 

enskilde läsaren eller tolkaren som i sitt möte med en text utifrån sin litterära kunskap avgör vad som för honom eller henne 

är textens intertextuella laddning.24 

 

 Emellertid hoppar Larsson fläckvis ur det homodiegetiska berättarperspektivet när 

Autisternas huvudperson beskriver händelser bakom väggar han i själva verket inte kan se. 
 

Av de fyra rummen på första våningen var bara två uthyrda. I det ena rummet bodde en amerikansk pensionerad flygofficer, 

han sov, och genom hans öppna mun kunde man se en slapp tunga, han ansikte var märkt av förvirringen på Pearl Harbour, 

rynkor som slet åt vitt skilda håll, som om ansiktet skulle kunna spännas ut i en flagga. I det andra rummet låg ett nyförälskat 

par i medelåldern, en renhållningsarbetare och en läkarsekreterare från Bremen, inte kanske smekmånad, men iallafall en 

första semester tillsammans. Hon tittade upp mot taket, han låg under kudden med ena handen på hennes mage, tapetens färg 

irriterade henne. 25 

                                                
23  Jerzy Kosinski i The Paris Review (1972) sid.19. 
24 Holmberg, C-G. Olsson, A. Epikanalys – en introduktion.(1999) sid 45. 
25  Larsson, S. Autisterna (1978) sid. 99. 
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I jämförelse med Larssons stil, kan Kosinskis te sig något stackato-lik. Lejonparten av satser 

tycks vara präglade av verbfraser. Varje mening vilar liksom på en händelse. 

  Rent narrativt är böckerna bitvis identiska i sin struktur. Men det anonyma jaget tycks hos 

Jerzy Kosinski delvis bottna i en medveten handling, som att anonymiteten och förklädnaden 

är ett valt drag – även de han kallar ”självutplånande” inslagen. Stig Larssons anonyma jag 

tycks mer upplöst, söndrat och anonymt även för jaget själv. 
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Diskussion 

 

Stig Larsson bjuder på ett författarskap som är både autentiskt och originellt även om det 

senare inte har varit hans huvudsakliga intention. Han har många gånger grubblat över 

dikotomin imitation – originalitet: 

 
Varför har originalet, det nya, en sådan betydelse för oss? Vi känner oss oberörda inför imitationen, eller känner t.o.m. ett 

äckel inför den. En människa som imiterar en annan, som lär sig och upprepar vissa gester, tycker vi saknar en personlighet, 

hon har ingen karaktär, ingen integritet. Kanhända är det imitationens grundläggande betydelse för oss människor, att det 

alltid är genom den andre som vi blir någon, som gör att vi känner sådan avsky inför imitationen då den blir tydlig, när den 

träder fram. Vi måste alltid tro på det unika för att inte vår röst ska svämma över av de andras röster.26 

 

Stig Larsson sade i en intervju under åttiotalet: 
 

Ja...Kosinski läste jag rätt mycket 1977-1978 och det påverkade mig en hel del när jag skrev Autisterna. Men jag tycker inte 

han är så bra längre.27 

 

Stig Larsson kan avslutningsvis synliggöra Jerzy Kosinski i egenskap av litterär inspiration 

och kan samtidigt sägas ha levt upp till sitt eget ideal om att man kan låta sig inspireras i 

stället för att rädas att härma, och därmed skapa något eget. Ju mer jag har tagit del av 

material som har berört böckernas tillblivelseprocesser har det kommit att visa sig att de 

nästan var diametralt olika. Jerzy Kosinski var sprungen ur en starkt politiserad tillvaro och 

lovprisade frihet mer än något. Han uttryckte klart och tydligt sin avsmak för kommunismen 

eller all form av förmynderi. 
 

Books remain the most important means of expression because books are democratic in that they grant readers the freedom to 

interpret their meaning, unlike paintings, which, in a way, impose their meaning on their viewers. A book, like a culture, says 

to its reader: My dear, I´m yours. You are free to do with me what you will. I am your entrance into yourself and into history 

at the same time.28 
 

 I Steg precis som i många av hans andra romaner vill han understryka hur lätt det är att 

underskatta frihet eller hur mycket folk i väst tar saker för givna i sin föreställningsvärld, han 

vill polera språket för att göra det glasklart och därigenom obehindrat nå fram till sin läsare, 

som inte sällan ställs inför dilemman eller lämnas med en ”tiltad” föreställningsvärld. 

  Stig Larsson å sin sida är uppvuxen i ett norrönt svenskt samhälle och hade i sin ungdom 

marxistiska tendenser och var medlem i kommunistiska partiets ungdomsförbund, men som 

                                                
26 Berglund, P. Segrarnas sorgsna eftersmak (2004) sid. 52. 
27 Svedjedal, J. Gurun och grottmannen (1996) sid. 213. 
28  Kosinski, J. Passing by (1992) sid. 31. 
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tidigare nämnts finns det inget direkt politiserat i hans konstnärliga utövningar. Han är 

normkritisk i så måtto att han vill komma till kärnan i allt, om det så handlar om att ”grisa ner 

sig”. Hans autenticitetssträvan handlar om att ständigt komma bort från något han kallar ”den 

falska humanismen”. Detta är enligt honom en humanism som präglar det svenska kulturlivet 

där man lovordar saker som ”människors lika värde” och föreställningar som ibland kan te sig  

floskulösa om man ser till hur saker och ting ser ut – i verkligheten; bortom ideal och 

representation. Även hur det ser ut i folks tankar. 

  Stig Larsson har likt Jerzy Kosinski velat provocera och skapa skrälleffekter hos sina 

deltagare. Han har också förklarat vad detta ständiga sanningssägande har kostat och jämfört 

sig själv som sanningssägare under sitt liv. Där liknar han sig själv som en gång en ung man 

som såg sig själv som en ”bergsbestigare” som ständigt gick över gränser till en på äldre 

dagar mer diskret, eller taktisk, sanningssägare som likt en städare ”vill få undan den värsta 

skiten”29  

Vad finns det för syfte i att läsa ur en demonlik karaktärs narrativ? Är det många städse 

närvarande som tror att ett korrumperat berättarperspektiv inverkar korrumperande på en 

läsare?  

Anne Sheppard slår ett slag för det blandade perspektivet i konsten. Att föreställa sig andra 

människors perspektiv, och i synnerhet perspektiv hos människor som inte alltid handlar eller 

tänker ’rätt’, bidrar med säkerhet till att vi själva handlar mer rätt, eller bidrar kanske till att vi 

blir större som människor. 

The claim is often made that the moral value of art lies in its ability to give us imaginative insight to other people. […] What, 
it might be asked, has imaginative insight to do with morality? The answer is that a better understanding of other people 

contributes to the development of moral virtues. We shall be both kinder and fairer in our treatment of others if we under-
stand them better.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
29  Berglund, P. Segrarnas sorgsna eftersmak (2004) sid. 254. 
30 Sheppard, A. Aesthetics – An introduction to the philosophy of art (1987) sid. 151. 
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Avslutning 

 

Det finns en del skrivet om både författarna Stig Larsson och Jerzy Kosinski, tillika om 

böckerna som behandlats i denna uppsats. Det har varit ett spännande projekt att ge sig in i 

sekundärlitteratur för att bredda jämförelsen. Ämnesmässigt och narrativt sett är böckerna 

mycket lika, men inte stilistiskt till samma grad. Emellertid har det varit mer berikande att ta 

del av författarnas egna utsagor om deras skrivande. Båda författarna uppfattar jag som 

konsekvent väldigt kärnfulla som individer, som ingendera viker en tum för fantasins 

rörelsefrihet och ständigt ha måst rättfärdiga delar av denna. Mycken uppmärksamhet har 

ägnats det ekivoka som porträtterats i böckerna vilket enligt min mening kanske stått i vägen 

för det mångfacetterade och virtuosa i deras författarskap.  

  Utan att ta till eufemismernas hjälp är det möjligt att mildra omständigheter eller utsagor, 

och det går även att ta hjälp hos poesin. Jerzy Kosinskis prosa är mycket visuell till sin natur 

och idémässigt ”elastisk” i alla de prövningar han utsätter sin läsare för. Dock är det inte utan 

poesins kraft har tar stöd, och denna kraft kan väl också ses som förlåtande till sin natur. 

Detsamma gäller Stig Larsson som kanske också har en större stilistisk räckvidd.  

  Själv önskar jag dra en lans för konstutövandet – om att inte låta sig hämmas. All kultur 

alstras vidare på redan skapad, kulturen är på så sätt grundad i en sorts dialogicitet. Stig 

Larsson lät sig inspireras av en text med konstfärdigheten att göra något helt eget av denna 

inspiration. 
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Bilaga 1 

 

 Kort efter kriget minns jag att jag brukade fånga fjärilar. En del 
av staden hade blivit fullständigt sönderbombad och det bodde inte 
längre några människor där. Bland ruinerna, i stinkande gropar till 
hälften fyllda med formlösa föremål som en gång hade varit 
köksredskap, bedrev kattflockar krig mot horder av svältande råttor. 
Här och där, mellan högar av ruttnande timmer och grus, i askan 
efter utbrända hus, försökte ogräs och blommor befria sig från 
mögliga rösen av lera och tegel och exploderade i plötsliga kaskader 
av grönt. Som rebelliska regnbågsflaggor svärmade fjärilarna högt 
mot de svartnade väggarna. Mina kamrater och jag fångade dem i 
dussintal i våra hemmagjorda nät. De var lättare att fånga än de 
hemlösa katterna, fåglarna eller till och med de ilskna, hungriga 
råttorna. 
 En dag stoppade vi några fjärilar i en stor glasburk och satte den 
upp och ner med den breda öppningen en aning utanför kanten på ett 
gammalt skrangligt bord. Gapet var tillräckligt stort för att släppa 
in luft men för trångt för att fjärilarna skulle kunna ta sig ut. Vi 
torkade noggrant av glaset. Först försökte fjärilarna, omedvetna om 
sitt fängelse, att flyga rakt genom glaset. De kolliderade med 
varandra och fladdrade omkring som nyplockade blommor som under en 
trollkarls hand plötsligt hade skiljts från sina stjälkar och börjat 
leva ett eget liv. Men den osynliga barriären hindrade dem som om 
luften hade stelnat omkring dem. 
 När vi nästan hade fyllt burken med fjärilar satte vi brinnande 
tändstickor under kanten. Den blå röken steg långsamt mellan de 
pulserande blommorna innanför glaset. Först verkade det som om varje 
ny tändsticka skänkte inte död utan liv till massan av levande 
kronblad, för att insekterna flög fortare och fortare, kolliderade 
med varandra, piskade färgat stoft från sina vingar. Varje gång 
röken förmörkade glaset upprepade fjärilarna sitt paniska 
vingfladder. Vi slog vad om vilken av dem som skulle klara röken 
längst, om hur många fler tändstickor var och en skulle överleva. 
Buketten under glaset blev blekare och blekare och när de sista 
blombladen hade fallit ner på högen av döda kroppar lyfte vi burken 
och avtäckte en palett av livlösa färger. Vinden blåste bort röken – 
det tycktes som om några av kropparna skälvde, redo att ta till 
vingarna igen. 
 
 

Ur Steg 
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Bilaga 2 

 
 
 Äggulan vispas med sockret och mandeln, som kokats, skalats och 
rivits, och den mjuka, plastiska massan döljer all likhet med de 
gula invävda bollarna, deras genomskinliga brodermassa, som med 
skalet ligger bland papper och vinkorkar i slaskpåsen. Att krossa 
ett ägg förbands för mig med ordspråket 
”den som gapar efter mycket förlorar ofta hela stycket”, efter det 
att en av mina första lekkamrater, som samlade på fågelägg upptäckt 
när han kommit upp i ett träd att han inte skulle kunna hålla alla 
äggen i händerna och samtidigt klättra ned, och stoppade då dem 
istället i munnen, varvid de krossades innan han nått marken. Bland 
slemmet och skalet syntes ben och små fågelkroppar, på marken 
nedanför oss låg de spridda, utan ett pip, men med spåren av 
kommande flyttsträcks visioner. I den lila skålen syntes ingenting 
av det djuriska och smärtsamma ursprunget. Bara den lite kletiga 
massan. Mördegsbottnen har fått sin form, päronen har kokats och 
badats i vin, kirschen har fuktats in i en kräm, gelatinstängerna 
har böjts, anrättningen stelnar sakta i kylskåpet, som avger det 
svaga entoniga ljudet av kökens och hemmens trögflytande tid. Jag 
öppnar det och tittar in bara för att se att den lilla gröna tårtan 
kräver ännu lite tålamod. 
   Utanför fönstren i eftermiddagarnas simmiga stadsljus hörs de 
hemska ljud som betyder uttråknad och tristess, tomma rop och 
signaler, de tar sig in genom de dubbla glasen för att sakta 
försvinna nånstans i mitten av köket, detta stora och ljusa kök. 
Allting är i en röra, slevar, vispar, små skålar, pannor, kletigt, 
sött om några dagar torrt och illaluktande, grädde, överblivna päron, 
utspillt vitt vin som en liten spindel simmar i. 
Tårtan dallrar fortfarande för mycket, och om jag varit oförsiktig 
skulle gelén runnit ned från fatet och mina fingertoppar på skjortan, 
byxorna eller golvet. Ursprungligen efter ett italienskt hovrecept, 
troligen ett av mästerkonditorn Anastasio Bellinis verk, avsmakat av 
snörda, små damer, antecknat och lagrat på bibliotek och i vissa 
minnen, en sammansatt njutningshärd, vars bearbetade och trolska 
form tillintetgör varje naturlig smak, aprikoskrämen smakar lika 
mycket nypon eller nejlika, men mest av allt som en föraning om 
änglarnas fotsvett. 
   Det är för dig jag har gjort den. Bara för dig. För att jag under 
en hel dag ska ha förberett vad du ska ha i munnen under några 
sekunder, för att jag i denna förfinade sörja ska känna dig, inte 
bara din gom och dina tänder, utan halsen, spridas ut i din lika 
mjuka som hårda kropp, delta i dina kariesbildningar, ingå i din 
avföring, med den fördela min kunskap i dina celler, för att även i 
de porer jag aldrig kommer att få röra vid, ha en viss delaktighet. 

 
 

Ur Autisterna 
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