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Abstract 
 

In this essay I analyze the meaning of the concepts home and at home and the feeling of 

coming home. What is a home and what different interpretations are there regarding the 

concepts of home and being at home? What kinds of feelings are aroused by coming home? 

The world we live in offers great opportunities to travel, which in itself creates a perspective 

on the meanings of the concepts. The world we live in also forces people to move from their 

homes, families and countries due to various reasons, which creates various problems and a 

certain urgency concerning the concepts. I describe basic terms concerning the concepts, both 

regarding concrete definitions and more abstract notions, and then compare them with my 

own reflections. 

 Based on my writing project Coming home I discuss these questions in various ways. I 

also describe the considerations I have made regarding these issues and the impact they have 

made in the text collection. I present my own description of home as a result of and defined by 

the emotions this term creates and where the moods are decisive. 

 The intention with Coming home is to offer different perspectives on and reflections 

upon the various feelings of coming home expressed by my own voice in the literary texts 

under study.  
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Inledning 
 

Den text som ligger till grund för denna D-uppsats är slutversionen av manuskriptet till min 

textsamling Att komma hem, som färdigställts under kursen Kreativt skrivande IV som ges vid 

Linnéuniversitetet.1 Texten har växt fram som enskilt projektarbete och har lästs och 

kommenterats i olika versioner av handledaren Vasilis Papageorgiou och övriga kursdeltagare 

både i workshops och via konferenssystemet FirstClass. 

 Projektet och därtill textsamlingen Att komma hem består av ett trettiotal korta 

textstycken som ger olika betraktelser på temat att komma hem. Textstyckena liknar varandra 

till viss del men har ingen bestämd grafisk form. De överstiger inte en A4-sida, har samma 

radavstånd och har alla en titel bestående av ett ord. Texterna har ingen inbördes ordning eller 

referens utan är fristående delar. Uttrycksformen är olika för texterna men ambitionen är att 

alla ska ha ett rikt innehåll och en svävande känsla. 

 Intentionen med Att komma hem är att förmedla olika perspektiv och betraktelser av 

känslan av att komma hem genom min egen röst i uttrycksfulla textstycken med formuleringar 

som är uttrycksfulla och med många känsloupplevelser. 

 Titeln Att komma hem kändes som det självklara valet med tanke på temat, eftersom den 

skapar en stark emotionell upplevelse som är individuell och som rymmer 

tolkningsmöjligheter. Min avsikt med textsamlingen Att komma hem är att genom olika bilder 

försöka belysa några perspektiv och några av de förnimmelser som uppstår vid känslan av att 

komma hem. Det är min förhoppning att titelns enkelhet omfattar den komplexitet som ryms i 

känsloupplevelserna kring att komma hem och därmed bidrar till textsamlingens ambition att 

försöka förmedla några av dessa genom olika betraktelser. 

 Vad är ett hem och vilka olika tolkningar finns av begreppen hem och hemma? Vad 

skapar känslan av att komma hem för upplevelser? Den värld vi lever i erbjuder stora 

möjligheter till resande vilket i sig skapar perspektiv på innebörden av begreppen. Den värld 

vi lever i tvingar också fram förflyttningar av olika orsaker vilket skapar problematik och 

aktualitet kring begreppen. 

 Med utgångspunkt i projektet Att komma hem vill jag ur mitt perspektiv på olika sätt 

diskutera dessa frågeställningar. Jag vill också beskriva vilka överväganden jag gjort i dessa 

frågeställningar och vad det fått för konsekvens för textsamlingen.  

                                                 
1 Ulrika Ringeborn, Att komma hem, FirstClass, 2011. 
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Frågeställning och syfte 
 

Frågeställningarna i denna essä berör olika tolkningsmöjligheter för vad begreppen hem, att 

komma hem och känslan av att komma hem kan innebära i förhållande till den enskilda 

individen. Frågeställningarna berör både konkreta och abstrakta perspektiv. Mer specifikt 

avses hur jag själv relaterar till frågeställningarna och mina egna tolkningar av dessa. 

 Syftet med uppsatsen är att försöka förmedla mina egna tolkningar av frågeställningarna 

och vilka överväganden jag gjort i förhållande till dem samt vad det fått för konsekvens i 

textsamlingen Att komma hem när det gäller olika betraktelser. Uppsatsen försöker utforska 

betydelserna för mig av frågeställningarna och hur jag valt att försöka förmedla dessa. 

 

Metod 
 

Jag ämnar analysera hur mina tolkningar av begreppen ges uttryck genom betraktelsernas 

form i textsamlingen Att komma hem. Tyngdpunkten ligger på den innehållsmässiga olikheten 

mellan beskrivningarna i försöken att förmedla olika tolkningar. 

 Utforskningen sker genom faktaredovisningar i kombination och jämförelse med egna 

tolkningar. 

 Inledningsvis försöker jag ge generella beskrivningar av innebörden i frågeställningarna 

för att därefter mer specifikt reflektera över mina egna tolkningar.  
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Vad är hem? 
 

Enligt Svensk ordbok är hem en ”stadigvarande bostad för viss person, familj e.d; ofta med 

tanke på den personliga karaktären hos inredningen etc.”2 Begreppet hem används också ofta 

mindre konkret, med tyngdpunkt på gemenskapen mellan dem som bor tillsammans och 

bildligt om hemtrakt, hemland och liknande. Begreppet är en utvidgning som avser människor 

från ordet bo som syftar på en ”(särskilt anordnad) plats att vara på för att sova och föda upp 

ungar m.m.”.3 

 Sommaren före fjärde året inom Kreativt skrivande började jag reflektera över hur 

begreppet hem används. Orsaken till detta var att en person som bott i Växjö i mer än tio år 

berättade att han skulle åka hem till västkusten på semestern. Eftersom personen i fråga har ett 

hem i betydelsen bostad i Växjö var det alltså inte detta som avsågs på västkusten, utan något 

annat. Det kändes intressant att fundera över att begreppen att komma hem och känslan av att 

komma hem skapar så många olika innebörder, användnings- och uttryckssätt. 

 I min arbetsrapport från hösten 2010 beskriver jag mina reflektioner kring begreppet 

hem som följande: 

 
  ”Hem” har många olika betydelser och varierar från person till person. Några exempel på 

mångfalden i detta begrepp är byggnad, miljö, nation, plats, känsla. Begreppet representerar också 

olika förväntningar som har med upplevelser att göra som exempelvis trygghet, lugn, harmoni. 

Många gånger uttrycks positiva tolkningar av och förväntningar på upplevelser i samband med 

begreppet ”hem”, men begreppet kan också innebära negativa tolkningar ur olika aspekter.4 

 

Elof Hellquist beskriver i Svensk etymologisk ordbok följande om ordet hem: 

 
hem = fsv. n., boningsort, hem, värld, jämte hēmber m., värld, motsv. isl. heimr m., hem, värld, da. 

hjem, hem (egentl. jutsk form, liksom hjemmel, se hemul), got. haims f., by, fsax. hém m., n., fhty. 

heim m., n., hem, ags. hám m., hem, hus (eng. home); av germ. *haima- (-i), väl lånat i litau. 

kaimas, këmas, by, bondgård (se kajman, namne); dunkelt; stundom bl. a. fört till ie. roten kei i 

grek. keĩmai, ligger, o. koimáō, bringar till vila, koílē, läger, osv.; alltså möjl.: plats där man slagit 

sig ned; jfr hjon, ide, ocean.5 

                                                 
2 Svensk ordbok, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/hem/O181084. 
3 Svensk ordbok, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/bo/O122025. 
4 Ulrika Ringeborn, Arbetsrapport, FirstClass, 2011-03-16. 
5 Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, http://runeberg.org/svetym/0320.html. Enligt Hellquist är hemul 
”[…] lånord från fornspr. = fsv., även hemuld o. hemol(d), f., laga försvar, garanti för eganderätt, motsv. isl. 
heimuld, -ild, da. hjemmel (egentl. en jutsk form; jfr hjem under hem); bildningar (väl på –iþō-) till adj. fsv. 
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Fornsvenskan dateras i Hellquists ordbok från 1922 till omkring år 825-1520. Numera är 

fornsvenska en beteckning för det svenska medeltidsspråket som talades omkring år 1225-

1526. Tidsdateringen visar att begreppet började användas under medeltiden som också 

innefattar vikingatiden. En möjlig förklaring till dateringen av begreppet kan vara att det är 

under denna period som det blir allt vanligare för befolkningen i norra Europa att exempelvis 

genom handelsresor lämna sin boplats, som därmed får större betydelse. 

 Från ordet hem bildas ordet hemma som har sitt ursprung i en plats där man vistas. 

Hellquist förklarar det enligt följande:  

 
  – Adv. hem = fsv. = isl. heim osv., egentl. ack. sg. till hem. – Adv. hemma, fsv. hema = isl. heima, 

da. hjemme, egentl. dat. sg. av fsv. hema (i ægha hema) = isl. heima n. – Hemvist n., i ä. nsv. 

(1600-t.) fem., till fsv. vist fem., uppehåll; se visthus, vistas.6 

 

Ur ovanstående kan slutsatsen dras att en skillnad mellan begreppen hem och hemma är att 

det sistnämnda uttrycker känslor som hör samman med själva hemmet och upplevelser i 

samband med att man tillbringar sin tid på denna plats. Ordet hemma kan också användas i 

betydelsen av att något har en berättigad plats i ett sammanhang samt att visa på ett lyckat 

resultat.7 Ordet hemma används också i samband med erkännande av god kännedom eller 

goda färdigheter på visst område.8 Det sistnämnda pekar på att den känsla av trygghet som 

upplevs i hemmet också kan uppstå helt andra sammanhang, oberoende av hemmet. 

 Spännvidden och mångfalden i orden hem och hemma går alltså bland annat från den 

plats man anser vara en huvudsaklig boplats till olika företeelser man vill uttrycka 

samhörighet till, exempelvis avseende de platser man tillbringat olika faser i livet på, 

geografiskt olika stora områden eller olika former av sammanslutningar.  

 I förordet till sin diktsamling ”To å ja, vi boåda. Du och jag, vi båda” skriver Lars 

Huldén ”att nu skriva på dialekt igen känns som att komma hem till kvällen.”9 Diktsamlingen 

är skriven på Munsaladialekt (eller Monåmål) och därefter översatt till högsvenska av 

författaren själv. Nedan följer ett exempel ur diktsamlingen: 

 

                                                                                                                                                         
hemul, isl. heimull, heimill, tillkommande ngn som laglig egendom, egentl.: hörande till ngns hem el. hus (se 
under dass). Jfr ohèmul.” 
6 Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok, http://runeberg.org/svetym/0320.html. 
7 Svensk ordbok, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/hemma/O181379. 
8 Svensk ordbok, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/hemma/O849329. 
9 Lars Huldén, To å ja, vi boåda. Du och jag, vi båda. 
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He e råoliari ti njuus en ti håost. 

He viss ja rei tå ja va boån. 

He kann va råolit tti räpa å, 

jemst tti propp kann an ha nöiji oå, 

bara proppin e tårr.  

Åm an tös ssei såm i e. 

Fy ti it ttala åm allt ana. 

 

Det är roligare att nysa än att hosta. 

Det visste jag redan när jag var barn.  

Det kan vara trevligt att rapa också, 

till och med pruttandet kan man ha nöje av, 

om pruttarna är torra. 

Om man törs säja som det är. 

För att inte tala om allt annat. 

 

 I författarens sätt att uttrycka sig i förordet kan man tydligt tolka längtan till och 

trygghet i att uttrycka sig på dialekt. Detta pekar på den känslomässiga betydelsen av att 

känna sig hemma som anknyter till företeelser och situationer då man upplevt berättigande 

och säkerhet. Uttryckssättet kan också hänvisa till den känsla av säkerhet som det innebär att 

uttrycka sig i en speciell stil eller form.  

 Begreppet hem används i många talesätt, exempelvis Borta bra men hemma bäst, Mitt 

hem är min borg, Man reser världen runt på jakt efter det man önskar och hittar det när man 

kommer hem, Fyra väggar gör inget hem, Hus är byggda för att bo i, inte för att titta på.  

Ovanstående exempel visar bredden i de olika perspektiv som begreppet hem kan avse och 

också den vikt som tillskrivs vårt hem och att känna sig hemma någonstans och på något sätt. 

De exemplifierade talesätten beskriver hemmet som självklar utgångspunkt avseende längtan, 

trygghet, något eget, grundläggande för våra behov, att det inte enbart är själva 

konstruktionen som utgör ett hem samt att det är till detta hem man återvänder för att uppleva 

dessa föreställningar.  

 Ett ytterligare relevant begrepp är hemlängtan som enligt Svensk ordbok är ”längtan till 

hemmet el. hemorten, hemlandet e.d.”10 Ett ålderdomligare begrepp som uttrycker stark 

hemlängtan är enligt Svensk ordbok ordet hemsjuka,11 vilket signalerar att man kan längta 

hem så starkt att man upplevs, och upplever sig själv, som sjuk. Ordet visar också den starka 

                                                 
10 Svensk ordbok, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/heml%C3%A4ngtan?i_h_word=heml%C3%A4ngtan. 
11 Svensk ordbok, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/hemsjuka. 
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dragningskraft innebörden av ett hem omfattar. Hemlängtan är alltså en känsloupplevelse som 

uppstår i samband med de egna värderingarna av hemmet. 

 I det klassiska grekiska eposet Odysséen är hemlängtan en stark drivkraft.12 Verket 

beskriver Odysseus mångåriga irrfärder på väg hem till sin ö Ithaka. I centrum för verket är 

Odysseus egna beskrivning av sina äventyr och ett exempel på den hemlängtan som är 

drivkraften i eposet är när Odysseus kommer till ön Aeaea, där han möter trollkvinnan Kirke. 

Han vinner hennes kärlek och hon försöker övertyga honom om att stanna hos henne för 

alltid. Odysseus och hans män stannar ett helt år hos Kirke, men till slut blir hemlängtan för 

svår och han beslutar sig för att fortsätta hemresan. I den tionde sången skildras hemlängtan 

på följande sätt: 

 
Men när ett år förlöpt och våren vände tillbaka, 

månar kommit och gått och dagarna åter blev längre 

kallade mig en dag mina trogna vänner och sade:  

’Olycksalige man, på ditt hemland borde du tänka 

om du av gudar är förutbestämd att räddas till livet 

och komma hem till ditt välbyggda hus och fädernejorden!’ 

Manlig förtröstan fyllde min själ då jag hörde de orden. 

Hela den dagen lång, tills solen började dala 

satt vi och njöt av ljuvligt vin och det rikliga köttet.  

När sedan solen i väster sjönk och natten var inne 

gick mina vänner alla till ro i det mörka palatset 

medan jag själv besteg gudinnans praktfulla läger. 

Famnande hennes knän bar jag fram mina böner, och villigt 

lyssnade hon till de ord jag gav vingar åt med min stämma: 

’Kirke, ditt löfte att ordna eskort och trygga vår hemfärd 

ber jag dig infria nu! Min själ är jagad av längtan 

och mina vänners också; de sönderriver mitt hjärta 

med sin beständiga klagolåt så fort du är borta.’13 

 

 Ett annat exempel är när Odysseus senare på sin resa drabbas av en storm i vilken han 

som ensam överlevande lyckas rädda sig till nymfen Kalypsos ö Ogygia. Kalypso höll 

Odysseus fången i sju år på sin ö, för att hon ville gifta sig med honom. Även om hon lovade 

                                                 
12 Homeros, Odysséen. Kirke var dotter till solguden Helios och havsnymfen Perse, hon är även omnämnd som 
faster till Medea. Ön Aeaea sägs vara klippan Circeo i Gaetabukten i Italien. Havsnymfen Kalypso var titanen 
Atlas dotter. Efter att hon låtit Odysseus fortsätta sin resa hem dog hon av brustet hjärta. Ön Ogygia sägs vara ön 
Gozo utanför Malta. 
13 Homeros, s. 167. 
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honom odödlighet, bara han ville ha henne, avstod Odysseus eftersom hans hemlängtan var 

för stor. Kalypso lät honom först på gudarnas begäran fortsätta sin resa hem. I femte sången 

ges ett exempel på Odysseus hemlängtan: 

 
  Nere vid strandbrynet satt han i sorg, och ögonens tårar  

  torkade aldrig: hans ljuva liv förrann under häftig  

  längtan hem, och inget behag fann han längre i nymfen.14 

 

 Karaktären Kristina i Wilhelm Mobergs utvandrarserie beskrivs som en person med 

stark hemlängtan. Hennes längtan tillbaka hem till Sverige skildras som mycket påtaglig och 

stark och som påverkar hela hennes tillvaro och hennes resterande livstid.15 Första natten i det 

nybyggda huset vid Ki-Chi-Saga ligger hon vaken länge i tankar med sin hemlängtan: 

 
  Det brukade komma när hon inte hade något för händerna som förströdde sinnet, när ingenting 

annat upptog henne. Det gick över, men det kom tillbaka, det kom alltid tillbaka. […] De satt så 

länge och talade om sin gamla hemort och om människorna där, att det alltsammans levde upp så 

häftigt och våldsamt inom henne, allt det som hon med motsträvigt hjärta hade övergivit för att 

följa sin make. […] Här var borta för Kristina – Sverige var hemma. […] Hemma – det var för 

Kristina allt det som hon aldrig skulle återse.16 

 

 Kirsten Jacobson beskriver i artikeln ”A developed nature: A phenomenological account 

of the experience of home” att:  

 
”The nature of our particular ways of being-at-home may vary from the obvious Western 

instantiation of a privately owned house and its privately determined ”household rules” to 

situations marked by a greater degree of flux and seeming indeterminacy such as those found in 

nomadic experience, those defined by a lack of a fixed abode (homelessness), communal 

habitation, abusive or otherwise problematic home lives, and so forth; but, among all of these 

examples, there remains, I argue, a shared core – namely, a developed way of being that is marked 

by a sense of ”my own” or, more properly, ”our own”, an intersubjective way of being that is 

familiar and secure – even if this security is one of being comfortable in relationships and ways of 

behaving that are marked by great danger and instability for those involved.”17 

 

                                                 
14 Homeros, s. 91. 
15 Vilhelm Moberg, Utvandrarna; Invandrarna. 
16 Moberg, s. 328. 
17 Ken Jacobson, A developed nature: A phenomenological account of the experience of home. 
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Enligt ovanstående resonemang kan det man kallar hem vara utformat på olika sätt men det är 

sättet vi beter oss på i detta hem som är gemensamt. Beteendet utmärks av känslan av trygghet 

i det vi uppfattar som vårt eget. Detta gäller även om hemmet representerar negativa aspekter 

och avser då att även en otrygg situation kan utmärkas av kända faktorer som i sig kan 

upplevas som trygghet.  

 En beskrivning av ett hem och en uppväxt som innebär komplicerade känslor är 

debutromanen En spricka i kristallen av Cecilia von Krusenstjerna.18 Boken inleds med 

följande rader: 

 
  Jag är en avfälling från något stort, en svag parentes i det kraftiga släktträdet och från min skuggiga 

del, bland sly och kvistskott ser jag deras skeva ansikten i ensamhet. Ilskan bor i den vanskötta 

delen av trädgården där inga vuxna vistas. 

 

 Texten handlar om en flicka som är ensam, udda och övergiven och som får allt hon 

pekar på utom kärlek. Krusenstjerna beskriver hur hon som PG Gyllenhammars äldsta dotter 

brukade ljuga om sitt efternamn och att hon växte upp som ”Prinsessan av Göteborg” i en 

värld där hon aldrig kände sig hemma. När hon berättar om sin egen uppväxt använder hon 

samma ord. Att hon var udda, kände sig ensam och främmande i den berömda familjen.19 

 Exempel på att ett hem kan innebära instabilitet och osäkerhet i kombination med 

trygghet ges både i Mig äger ingen av Åsa Linderborg och i Du och jag, farsan av Cajsa-

Stina Åkerström.20 Båda berättelserna beskriver förhållandet mellan far och dotter, där 

relationen präglas av faderns alkoholmissbruk och annorlunda sätt att leva. Trots många 

lyckliga minnen framträder ändå känslor av övergivenhet och rädsla. I följande utdrag ur Mig 

äger ingen ges exempel på detta: 

 
  När mellanölet förbjöds tog sig pappa till bolaget på lunchrasterna. Han kom till fritids med den 

gröna axelremsväskan klirrande av två flaskor Beyaz. De fick snart lämna plats för en kvarting 

Explorer eller Renat som sedan blev en 75:a. Han stank allt oftare av sprit. Alkoholen hade alltid 

funnits där men ölet hade inte märkts på honom. Nu var han ständigt dragen eller mer än så när han 

stämplade ut. Hemma ställde han väskan i garderoben och jag öppnade den i hast och hemlighet för 

att se hur mycket han köpt och druckit. I skafferiet trängdes tomflaskorna. Kvällarna var varken 

roliga eller förtroliga längre.21 

                                                 
18 Cecilia von Krusenstjerna, En spricka i kristallen. 
19 Karin Thunberg, Jag ljög om mitt efternamn, SvD, 2004-04-03. 
20 Åsa Linderborg, Mig äger ingen samt Cajsa-Stina Åkerström, Du och jag, farsan. 
21 Linderborg, s. 171. 
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 I Du och jag, farsan beskrivs den komplexa situationen det innebär att som barn känna 

trygghet i och längtan till ett hem även om detta representerar negativa upplevelser bland 

annat i följande exempel:  

 
  Det fanns gånger när du lämnade krogen stupfull. […] Framme vid porten sträckte jag mig för att 

nå upp till låset och hjälpa dig att pricka rätt med nyckeln. Det tog tid. Du blev arg och fräste åt 

mig för att jag lade mig i. […] Det hände några gånger att du lämnade över mig till någon ”kamrat” 

och hans fru. Du skulle då iväg på några kortare konsertturnéer och hade inte möjlighet att ta mig 

med. […] Jag skrek av separationsångest när du försvann.22 

 

 Vikten av att ett hem erbjuder en tillflykt och skydd från andra tas upp av Jacobsen som 

menar att ”home, as a place of and for the self, is a situation of refuge for us, a place or way of 

being in which ”our own” is privileged and ”the alien” is not manifestly present.”23  

 I ”Dämpning” ur Att komma hem ger jag exempel på hur detta behov av hemmet som en 

egen skyddad fristad kan visa sig: 

 
  Det lilla klicket från metallblecket när dörren stängs är som en signal. Hon lutar pannan mot den 

svala, mörka ytan på ytterdörren medan hon vrider om låset. […] Hon väntar inget besök, telefonen 

är satt på ljudlöst, hon behöver inte prata med någon och ingen kommer att prata med henne. I sin 

skyddade värld njuter hon, unnar hon sig den eftertraktade lyxen av tystnad och ostördhet.24  

 

 Hemmet behövs alltså för att tillgodose våra egna behov och gränsen för hemmet 

bestäms individuellt. Jacobsen beskriver följande:  

 

  What counts as ”outside” or ”inside” to a dweller is not something an observer external to that 

home situation can necessarily see. What counts as outside is what is experienced by a person as 

such; no wall or door is necessary for making the inside versus outside distinction, nor is it 

necessarily sufficient for securing such a distinction.25  

 

 Vad vi definierar som vårt hem är beroende både av våra egna behov och av vår 

kulturella och geografiska hemvist. Edward S. Casey tar upp detta i artikeln ”Getting back 

into place: Toward a renewed understanding of the place-world” enligt följande: 
                                                 
22 Åkerström, s. 43-44. 
23 Jacobson, s. 357. 
24 Ulrika Ringeborn, Att komma hem, FirstClass, 2011. 
25 Jacobson, s. 358. 
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  What would be a desolate wilderness for the city-dweller is welcome terrain for the nomad, who 

feels oikoi, at home, even in the most forbidding desert or steppe. Just such unlikely places as these 

provide dwelling for nomadic populations: that is, dwelling-as-wandering, within which the 

primary domicile is the tent.26 

 

 I mina olika textstycken i Att komma hem försöker jag ge betraktelser ur ett flertal av 

tolkningsmöjligheterna för ordet ”hem”. Exempel på perspektiv som jag har försökt att 

beskriva är byggnad, område, nation och beskrivningarna är både konkreta och abstrakta 

genom karaktärerna och den miljö de befinner sig i. Jag försöker också belysa olika 

känsloupplevelser i samband med att komma hem. Ett exempel på längtan till ett område som 

känns som hemma ges i texten ”Perspektiv” ur Att komma hem: 

 
  Kroppen längtar till högländerna. Den sträva andedräkten från bergens hjässor tumlar ned mot 

vaderna. Doften av envist strävande ljung framkallar minnen av frihet. Det är med svikt i stegen 

som vandringen går uppför. Genom klistriga dimstråk och förbi karga buskar som rispande griper 

efter blodfyllt liv.27 

 

 Vår egen utveckling påverkas av de möjligheter som ett hem erbjuder att utforska det 

egna jaget genom ostörd tillvaro. Jacobson menar i sin artikel att: 

 
  This security and the self-reflection that arises through our experience of being-at-home are 

essential to our development as persons. At home, we can relax into our own ways of doing things, 

and so without a plan, without determining in advance where we should be and for what purpose. It 

is when we rest securely at home that we can find room for daydreaming, for wandering in thought, 

deed, or imagination without worrying that some alien person or demand will interrupt us, and 

without concern about whether someone wants or needs our chair or whether the halls or yard in 

which we wander has closing hours or a curfew. […] In this way, home is a place of self-

nourishment and self-development, and is also fundamental to our experience of our “own”.28 

 

 En tolkning av detta är att vårt hem behöver ge oss dessa möjligheter för att vi ska 

utvecklas och att vi behöver skapa dessa förutsättningar i vårt hem. Gaston Bachelard 

uttrycker i sin bok The poetics of space att ”[…] if I were asked to name the chief benefit of 

                                                 
26 Edward S. Casey, Getting back into place: Toward a renewed understanding of the place-world. 
27 Ulrika Ringeborn, Att komma hem, FirstClass, 2011. 
28 Jacobson, s. 359. 
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the house, I should say: the house shelters daydreaming, the house protects the dreamer, the 

house allows one to dream in peace”.29 

 Vikten av ett hem som uppmuntrar till fantasi och utforskning av den egna 

personligheten visas i Astrid Lindgrens biografi om sina föräldrar Samuel August från 

Sevedstorp och Hanna i Hult.30 Boken består av noveller som bland annat beskriver kärleken 

mellan föräldrarna och hur den, barndomshemmet och barndomsmiljön har präglat 

författarinnans eget liv genom trygghet, möjlighet till lek och inspiration till egna tankar. 

Detta bekräftar Bachelards åsikt om att en viktig funktion för hemmet är att erbjuda möjlighet 

till dagdrömmar, egna reflektioner och tankar. För Lindgren har hemmet givit den trygghet 

hon sedan kunnat utgå från i sitt författarskap. 

 Enligt Jacobson lägger alla olika beskrivningar av vad ett hem kan vara grunden till ett 

vidare erkännande av begreppet hem, nämligen att hemmet fenomenologiskt är besläktat med 

vår kropp.31 

 I sin bok The Phenomenology of Perception identifierar Maurice Merleau-Ponty 

kroppen som det som tillåter oss att ha en värld över huvud taget och ”[…] far from my 

body’s being for me nor more than a fragment of space, there would be no space at all for me 

if I had no body”.32 Det är genom vår kropp som vi upptar plats och det är kring denna plats 

vi skapar vår tillvaro. Detta kompletterar ovanstående resonemang om hemmets vikt för de

egna utvecklingen genom att även tydliggöra den fysiska aspekten av kroppen som hemmet 

för vårt jag.  

n 

                                                

 Även om vi inte brukar lägga märke till denna konstituerande roll som kroppen har, så 

formar detta varje möjlig aktivitet som vi är aktivt delaktiga i på ett genomgripande sätt enligt 

Jacobson. Han menar också att kroppen, och speciellt kroppen som i sin passivitet, i sin 

förmåga att vara mottagare, den givna kärna till bakgrunden av alla våra erfarenheter, 

fundamentalt är grunden för vårt agerande och detta är lika sant när det gäller våra hem.33 

 Oavsett om hemmet fungerar som en andra hud, genom att vara speciellt lyhörd för 

kroppen och dess behov, eller om det fungerar som en fast bas genom vilken vi engagerar oss 

i världen så är hemmet en andra kropp för oss. I den mest grundläggande nivån, är hemmet en 

plats för initial stabilitet och en grund för jaget. Bortom dessa grundläggande aspekter av 

 
29 Gaston Bachelard, The poetics of space. 
30 Astrid Lindgren, Saumuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult. 
31 Jacobson, s. 359. 
32 Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception. 
33 Jacobson, s. 360. 
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stabilitet och själv-fokus kan vi se kopplingar mellan vårt hem och kroppen avseende 

funktionell nivå.34 

 Bachelard bekräftar detta genom sin åsikt att ”Without [home], man would be a 

dispersed being”.35 En tolkning av detta är att om hemmet inte erbjuder möjligheter till vårt 

behov av egen utveckling enligt ovan blir upplevelsen liknande den som uppstår om vi inte 

har något hem alls.  

 Ovanstående resonemang förklarar även det trauma som uppstår för oss när ett hus eller 

ett hem tas ifrån oss eller blir utsatt för intrång av någon obehörig, exempelvis vid 

naturkatastrofer, brand eller inbrott.  

 I texten ”Intrång” ur Att komma hem försöker jag beskriva upplevelsen av att komma till 

ett våldgästat hem: 

 
Han märker direkt att någon varit där. Hela hans gestalt känner det som en blandning av ilska och 

skräck. Han går in i rummet och blir stående mitt på den slitna äkta mattan. Det är vid altandörren 

som glaset är sönderslaget, inte hela rutan utan bara lite i en hörna. Splitter ligger precis nedanför.36 

 

 Medan olika beskrivningar av våra vardagliga upplevelser av vårt hem ofta framställer 

det som någonting solitt och något som alltid är där för oss, så är det så att precis som vi 

behövde växa in i och komma på hur vi ville bo i våra kroppar, behöver vi också lära oss hur 

man bor. Vi är ansvariga för att skapa vårt hem, för att göra oss hemmastadda och detta är 

något vi måste lära oss hur man gör, och som vi lär oss att göra med eller genom olika 

personer.37 

 Detta bekräftas av Martin Heidegger som menar att ”The real plight of dwelling [far 

from being a shortage of houses] lies in this, that mortals ever search anew for the nature of 

swelling, that they must ever learn to dwell”.38 En viktig del i vår egen utveckling är således 

att lära och träna oss hur man bor. 

 I textstycket ”Renoveringen” ur Att komma hem försöker jag ge en bild av hur ett hem 

kan kännas främmande, trots gemensamt överenskomna förändringar, när man inte givit sig 

tid att bo in sig. I de avslutande raderna vill jag visa känslan av att ha blivit främling i det 

egna hemmet: 

 
                                                 
34 Jacobson, s. 361. 
35 Bachelard, s. 7. 
36 Ulrika Ringeborn, Att komma hem, FirstClass, 2011. 
37 Jacobson, s. 362. 
38 Martin Heidegger, Poetry, language, thought. 
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  Nu, mer än ett år senare, är det enbart i trädgården de kan nå varandra. Där gläds de åt det 

frodande ogräset, skrattar de åt den hemtrevliga färgen runt fönstrena som de kanske borde byta. 

Inomhus går de stilla, som på besök, i ett hem som inte blev deras. Som inte känns som hemma.39 

 

 Textstycket tar upp delar av ovanstående resonemang som menar att vi måste tillåta oss 

att lära känna oss själva och vår kropp för att kunna tillåta vårt hem att utvecklas till att 

representera de behov vi har. Att föregå denna process eller inte utgå från det egna kan enligt 

ovanstående resultera i känslor som uppkommer i en situation som liknar hemlöshet. 

 

 

                                                 
39 Ulrika Ringeborn, Att komma hem, FirstClass, 2011. 
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Känslan av att komma hem 
 

Som beskrivits ovan är hem en viktig företeelse i vår tillvaro på många sätt och ur olika 

aspekter. De många olika sätt som begreppen hem och hemma kan tolkas på ger också 

upphov till många olika känsloupplevelser i samband med dessa begrepp. 

 Ordet känsla kan enligt Svensk ordbok ha två olika betydelser: 

 

  dels en ”(kroppslig) upplevelse som uppkommer av yttre eller inre förnimmelse […] a) utvidgat 

med tonvikt på den direkta själsliga upplevelsen […] b) om intensiv inre förnimmelse (av ngt 

förestående e.d.) […] c) allmännare förmåga att uppleva ngt och ge uttryck för detta” och dels 

”personligt, naturligt och spontant uppkommande sätt att värdera eller förhålla sig till ngn eller ngt 

vilket inte är resultat av tänkande; särsk. om förmåga att känna kärlek e.d.”40 

 

 I detta sammanhang blir värderingen av begreppen hem och hemma viktig för vilka 

upplevelser och känslor man får av att komma hem. Beroende på värderingar skapas 

förnimmelser som kan uttryckas på olika sätt.  

 I textsamlingen Att komma hem har jag strävat efter att försöka återge olika tolkningar 

av begreppen hem och hemma samt de föreställningar som kan upplevas av att komma hem. I 

arbetsrapporten från hösten 2010 skriver jag: 

 
  Min ambition var att språket skulle förmedla bilder och känslor på ett personligt sätt. Detta utan att 

bli för detaljerat och tillrättalagt. Min förhoppning var att få fram en egen, abstrakt och lite 

svävande känsla.41 

 

Viktiga avväganden i samband med skrivandet har varit att skapa starka känslor och 

stämningar med många tolkningsmöjligheter och inte få en för tillrättalagd text. Detta är 

anledningen till varför karaktärerna i texterna inte har egennamn.  

 Valet med korta textstycken som är rika innehållsmässigt har också varit ett medvetet 

val i syfte att ge en betraktelse som uppfattas som hel. De olika textstyckena är fristående 

delar som har ett gemensamt tema. 

 Begreppet att komma hem kan också användas bland annat i betydelsen att hitta hem 

och att känna sig hemma.  
                                                 
40 Svensk ordbok, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/k%C3%A4nsla. 
41 Ulrika Ringeborn, Arbetsrapport, FirstClass, 2011-03-16. 
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Den korta texten ”Brytning” ur Att komma hem syftar till att beskriva att en 

speciell plats i naturen kan skapa en känsla av att komma hem. Textstycket avslutas med 

följande rader: 

 
  När han närmar sig bekräftar han sina igenkänningspunkter en efter en, som verifikat på att allt 

finns kvar. […] Allt detta tar honom till slut till den plats han tänker på som hem. Där han är ett 

med sig själv och vågar vara det.42 

 

När man känner sig hemma beter man sig på ett speciellt och bekant sätt. En egen värld 

skapas i denna känsla som syftar till att påminna om vem man är och om sig själv. 

Textstycket ovan försöker beskriva detta och Jacobson framställer det på följande sätt: 

 
  To be at home is to have a sanctuary of sorts – one characterized by familiar and localizable ways 

of being – through which the outside world can be temporarily set aside. It is a place where one 

feels sheltered from outside intrusions and considerations, and given a place to recollect oneself in 

a space of familiarity.43  
 

Som nämnts ovan behöver vi träna oss att bebo våra kroppar och utifrån det lära oss att känna 

oss hemma både i dem och i våra hem. Denna process inleds i våra barndomshem som 

därmed får viktig betydelse för vår fortsatta utveckling och de hem vi kommer att skapa. 

Förmodligen påverkas vi även redan före födseln, i livmodern, av omgivningen som etablerar 

vad vi upplever som hemma och vad vi känner oss hemma i. Jacobson tar upp detta enligt 

följande: 

 
  ”Our education into our embodiment and into being at home and, ultimately, into our way of being 

in the world is inaugurated in the childhood home. [...] It is through our experiences of, in, and 

through this home that we begin to learn how to be ourselves, how to have a home.”44 

 

 Dessa mångfasetterade aspekter av vår personlighet och deras koppling till vårt hem 

erkänns till och med, om än omedvetet, av barn som leker familj. Dessa aktiviteter menar 

Clare Cooper Marcus är ”… almost universal in childhood, regardless of culture, social 

context or gender. They are part of the process of growing up”.45  

                                                 
42 Ulrika Ringeborn, Att komma hem, FirstClass, 2011. 
43 Jacobson, s. 358. 
44 Jacobson, s. 363. 
45 Clare Cooper Marcus, House as a mirror of self: Exploring the deeper meaning of home. 
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 Att vara hemma är något som vi som individer aktivt måste utveckla. Hemmet blir vårt 

eget utrymme bara om vi gör det till vårt eget. Vi formas av vårt första hem i termer av hur 

den egna utvecklingen kommer att te sig. På detta sätt gör vårt barndomshem avtryck på vårt 

framtida sätt att vara i världen och på vårt förhållningssätt till vårt eget hem. 

 Jacobson resonerar vidare att ”It is our nature to be at home, but this is a developed 

nature, and thus a nature always open to be developed anew.”46 

 

                                                 
46 Jacobson, s. 373. 
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Arbetsprocessen med Att komma hem 
 

Under tredje året inom Kreativt skrivande var mitt skrivprojekt en diktsamling bestående av 

dikter som till utseende var utformade på samma sätt och som bestod av kortfattade, kraftfulla 

och uttrycksfulla formuleringar. Detta tillsammans skapade en kompakthet med mättat 

innehåll. 

 Skrivprojektet innebar många utmaningar i arbetet med att hitta rätt ord och 

formuleringar samt att följa den kompakta formen både utseendemässigt och 

innehållsmässigt. Projektet innebar också många möjligheter att lära känna min egen inre röst 

i processen med att skapa uttrycksfulla dikter. Jag kände mig hemma i både uttrycksform, 

utformning och stil. 

 Inför fjärde året inom Kreativt skrivande kändes det naturligt att fortsätta med ytterligare 

ett skrivprojekt i diktform. Under sommaren började jag reflektera över hur begreppet hem 

används och mängden olika tolkningar och innebörder detta erbjuder. I samband med detta 

kändes det intressant att försöka utveckla begreppet inom fjärde årets skrivprojekt. Jag 

bestämde mig för att utmana mig själv genom att frångå den kompakta diktformen och i 

stället använda korta fristående textstycken med ett gemensamt tema som uttrycksform. 

Däremot var min ambition att försöka hålla kvar uttrycksfullheten i den kompakta diktningen 

i dessa korta textstycken. Det har varit viktigt att försöka skapa starka känslor och atmosfärer 

i textstyckena, med möjlighet till egna tolkningar.  

 Ett annan avgörande ambition har varit att få de korta texterna att uppfattas som hela 

berättelser. Detta har inneburit arbete med att skapa ett rikt innehåll i kombination med 

avvägningar avseende detaljgrad för att skapa eget tolkningsutrymme. 

 I arbetsrapporten som beskriver processen med skrivprojektet under höstterminen 2010 

berättar jag om mina avvägningar avseende utformningen enligt följande: 

 
  Jag bestämde mig från början för att mina betraktelser av känslan av att komma hem skulle vara 

fristående textstycken på ungefär en A4-sida. Ambitionen var att betraktelserna skulle vara 

innehålls-, stil- och formmässigt olika för att skapa intresse, olika bilder och möjligheter till olika 

tolkningar. Det som sammanbinder de olika betraktelserna är temat.47 

 

 Till den första workshoppen under höstterminen skickade jag ett mindre antal 

textstycken för att få handledaren Vasilis Papageorgious och övriga kursdeltagares 
                                                 
47 Ulrika Ringeborn, Arbetsrapport, FirstClass, 2011-03-16. 
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synpunkter. I denna första version av texterna hade jag inga rubriker på de olika styckena och 

inte heller några egennamn på karaktärerna. Anledningen till detta var att skapa större 

möjligheter till fristående tolkningar utan denna styrning. 

 Kommentarerna från workshoppen i september 2010 visade att texterna uppfattades som 

välskrivna med fina liknelser och trovärdiga detaljer som kändes äkta. Formuleringarna i 

texterna uppfattades som talande, vackra och som skapade igenkännande. Berättartonen 

upplevdes som säker och den väl byggda sinnesstämningen upplevdes skapa en påtaglig 

närvaro av människor i en lika noga skildrad vardag. Kommentarerna från workshopen som 

pekade på utvecklingspotential handlade bland annat om behovet av mer personliga och egna 

detaljer samt att texten kunde ha större ambition att fånga verkligheten utan att störa den fina 

tonen.48 

 Idén att beskriva vad hem är och betyder för olika människor uppfattades som bra.49 

Elisabeth Westlund skriver följande i sin kommentar från workshoppen: 

 
  Jag tycker att det är lyckat med de bilderna som vi ges. Att komma hem kan vara så många saker, 

inte alltid positiva. Det tycker jag framgår av texterna. Jag uppskattar också formatet. Det blir 

korta, små miniberättelser som liknar tittskåp. Där vi som läsare bjuds in till den enskildes 

vardag.50 

 

Efter den första workshoppen fick jag svårigheter i det fortsatta arbetet med skrivprojektet. 

Jag hade svårt att få fram det personliga i texterna och jag upplevde stor skillnad i skrivandet 

jämfört med föregående års skrivprojekt inom Kreativt skrivande. Jag upptäckte att jag 

saknade den mer kompakta och koncentrerade formen och insikten om att en specifik stil så 

tydligt upplevdes som mer hemma var intressant och utmanande. 

 Känslan av stilkonflikt orsakade svårigheter med att producera text, formuleringar och 

ordval kändes inte självklara och olika betraktelser av perspektiv kändes svårfångade. Detta 

innebar att jag inte skickade något nytt material till den andra workshoppen i november 2010. 

För att komma vidare fokuserade jag på temat och släppte ambitionen på textstycken 

omfattande ungefär en A4-sida. Jag försökte också utgå mer från min egen röst och stil.  

 Höstens fortsatta arbete med skrivprocessen innebar också att överväga rubriker på 

textstyckena och vad rubriken skulle förmedla samt arbete med mer egna detaljer, uttryck och 

formuleringar.  

                                                 
48 Muntliga kommentarer, Workshop 2010-09-23, Kreativt skrivande IV, Linnéuniversitetet. 
49 Britt-Lis Napadow, ”workshop 1.doc”, FirstClass, 2010-10-08. 
50 Elisabeth Westlund, ”Elisabeths kommentarer på första inlämningen.doc”, FirstClass, 2010-10-07. 
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 Till den första workshoppen av vårterminens arbete i februari 2011 skickade jag ett antal 

korta textstycken där jag återgått till en lite kortare och komprimerad stil. Jag hade också 

arbetat med rubriker bestående av ett ord till de olika texterna som skulle vara intressanta 

komplement till innehållet.  

 Två av texterna var annorlunda till stil och form. De var kortare, mer kompakta och 

utgick mer tydligt från min diktform. Avsikten med detta var att få ytterligare dimensioner till 

beskrivningarna av känslan av att komma hem samt att få kommentarer på detta.  

 Kommentarerna från workshoppen visar att texterna uppfattades som välskrivna, 

innehållsrika och tillräckliga i beskrivningarna. Trots det korta formatet upplevdes de som 

”färdiga” och att man inte tyckte att fortsättningar på betraktelserna saknades. Gruppen 

menade också att med tanke på den värld och tid vi lever i är temat mycket aktuellt.  

 Gruppen hade också tydligt urskiljt de två texterna som avvek både utseendemässigt och 

innehållsmässigt när det gällde stil och form och menade att de mer liknade min diktform. 

Dessa två annorlunda texter tolkades som en möjlighet till intressanta läsupplevelser och att 

texterna som avviker stil- och formmässigt bör spridas ut bland de övriga för att skapa energi 

och dynamik i helheten. Avsaknaden av detaljer bedömdes som skönt samt att texterna 

tolkades som varmare och känslomässigare.51 

  Handledaren Vasilis Papageorgiou menade att texterna ger ”klara och skarpa 

iakttagelser, substantiella tankar. Den existentiella resan med hjälp av vardagliga händelser 

som här förvandlas till små ritualer med hjälp av en intim atmosfär.”52 Han menade också att 

texterna skulle vinna på att tydliggöra anknytningar till den omgivande verkligheten och 

samtiden när det gäller aspekter avseende begreppet hem. 

 Texterna upplevdes som mer ”Ringebornska” än de tidigare på samma tema och att det 

nu tydligare fanns det poetiska, det lugna och det avrundade.53 

 Det fortsatta arbetet med skrivprojektet under vårterminen 2011 innebar liknande 

utmaningar i att producera text som beskrivits ovan, revideringar av textmaterial och arbete 

med mer egna och personliga formuleringar med utgångspunkt i min egen stil. Detta i 

kombination med avsikten att texterna ska vara abstrakta men ändå intima och samtidigt 

skapa talande upplevelser som ger tolkningsmöjligheter till egna beskrivningar. Viktiga 

avväganden i det fortsatta arbetet var att fortsätta arbeta med uttrycksfulla rubriker för 

                                                 
51 Muntliga kommentarer, Workshop 2011-02-24, Kreativt skrivande IV, Linnéuniversitetet. 
52 Vasilis Papageorgiou, skriftlig kommentar, Workshop 2011-02-24, Kreativt skrivande IV, Linnéuniversitetet. 
53 Marika Schütz, ”Marika komm workshop 110224.doc”, FirstClass, 2011-03-18. 
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textstyckena, undvika onödiga utfyllnadsord samt att hålla fast vid avsaknaden av 

personnamn på de olika karaktärerna. 

 Vid den andra workshoppen av vårterminens arbete i maj 2011 kommenterades de 

femton nyskrivna textstyckena jag hade skickat in. Camilla Linde lämnar följande kommentar 

från workshoppen: 

 
  Du har ett fantastiskt fint språk som flyter makligt mellan de olika avsnitten. Tonen är långsamt 

och behaglig. Du lyckas också mycket bra med rubrikerna. De sätter mycket av stämningen och jag 

gillar att de så kärnfullt ger en hänvisning om vad som komma skall. […] Just den vackra tonen, 

det vackert flytande språket och variationen av teman tycker jag är textens absolut största 

behållning. Jag gillar de vardagliga allra bäst, där blir igenkännlighetsfaktorn störst.54 

 

 Ytterligare kommentarer gjorde gällande att texterna har en väldigt trevlig ton som 

blandar eftertänksamhet och levande detaljer i en tilltalande mix, att den psykologiska 

insikten ofta är klockren i sin iakttagelse samt att jag på ett väldigt fint sätt pekar på 

företeelser och skeenden som inte blev som man hade tänkt sig, på saker där tillvaron 

överraskar en och på totalt oväntade händelser man måste hantera vilket känns så typiskt för 

livet.55 

 Handledaren Vasilis Papageorgiou kommenterar texterna på följande sätt: 

 
  Sinnesstämningen är alltså avgörande. Hemmet som en känsla. Tiden och minnena och människors 

relationer, dramatiska eller enkla, modifieras, präglas av hur man känner, hur känslorna har 

påverkats eller kommer att påverkas, eller påverkas i texten nu. Det finns också en distans, även i 

nuet. Iakttagandet av känslor och av de spår tiden eller längtan efter ett hem skapar ett fint avstånd 

mellan berättare och det som berättas.56 

 

 Ovanstående kommentar sammanfattar skrivprojektets tolkning av temat till att det är de 

känslomässiga upplevelserna som står i fokus. Detta stämmer väl med projektets ambition att 

försöka återge olika perspektiv av ämnet med utgångspunkt i olika upplevelser. 

 

                                                 
54 Camilla Linde, ”Kommentarer workshop 12 maj 2011.docx”, FirstClass, 2011-05-16. 
55 Margareta Norling, ”Respons efter workshop 110512.doc”, FirstClass, 2011-05-14. 
56 Vasilis Papageorgiou, skriftlig kommentar, Workshop 2011-05-12, Kreativt skrivande IV, Linnéuniversitetet. 
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Diskussion 
 

I arbetet med denna essä har jag undersökt begrepp som ur olika perspektiv har med vårt hem 

att göra. Processen har varit intressant och visat på stor komplexitet och variation i de 

tolkningar som kan göras från hem som en konkret byggnad till uppfattningen om hemmet 

som en tryggad tillflyktsort för vårt jag. Det har också framkommit hur viktigt vår hem är 

avseende vår fysiska och psykiska utveckling samt vilka konsekvenser detta får. Min egen 

tolkning av begreppen som berör vårt hem har visat sig innefatta de känsloupplevelser som 

uppstår i samband med dessa koncept.  

 Uppsatsen tar också upp hur jag i textsamlingen Att komma hem har valt att visa olika 

perspektiv och tolkningar av begreppen som har med hem att göra samt hur de avsikter som 

beskrevs inledningsvis har hanterats.  

 Skrivprojektet under kursen Kreativt skrivande IV har resulterat i en samling korta texter 

som alla har sin utgångspunkt i begreppen kring det gemensamma temat hem. Formen för 

texterna innebär inte att skapa en linjär utveckling utan de är i stället fristående betraktelser 

kring temat ur olika perspektiv.  

 Utforskningen av begreppen som har med vårt hem att göra har för mig skapat en 

bredare insikt om de faktorer som bland annat gör att vi som individer är knutna till behovet 

att skapa och ha ett hem. Komplexiteten och beroendena mellan vår egen utveckling och hur 

vårt hem manifesterar sig öppnar upp till förståelse för att detta ömsesidiga beroende behöver 

reflekteras över, utvecklas och mogna under hela vårt liv. Under väldigt lång tid har 

människor i olika avseenden refererat till sitt hem. Begreppet är lika centralt för oss nu som 

för flera hundra år sedan även om utvecklingen har förändrat förutsättningarna för såväl 

tolkningar av begreppet som för våra möjligheter att ha ett hem. Tankar på det egna hemmet 

skapar individuella upplevelser, beroende på bland annat värderingar, uppväxt, erfarenheter. 

 Ett hem representerar vårt behov av att ha ”vårt eget”, där vi kan rå om oss själva. Med 

undantag från våra fysiska kroppar finns det praktiskt taget ingen annan plats som 

upprätthåller den sortens okränkbar inhägnad av jaget. Även om man lever tillsammans med 

andra på olika sätt eller om det inte finns fysiska dörrar att stänga om sig, skapar människor 

markeringar av ”sitt” utrymme genom explicita och implicita tecken.57  

 I mitt skrivprojekt har jag valt att erkänna alla dessa möjligheter och tolkningar av 

begreppet hem, hemma och känslan av att komma hem genom olika betraktelser. Jag gör 

                                                 
57 Jacobson, s. 357. 
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ingen konkret tolkning av begreppen utan min ambition är att belysa mängden 

tolkningsmöjligheter. 

 De olika textstyckena återger karaktärer i olika situationer där alla representerar 

tolkningar av hem och emotioner i samband med detta. Flera av textstyckena återkommer till 

begreppet lugn och förmedlar känslan av hem som en plats där man är sig själv, där man kan 

göra vad man vill, där man kan ta det lugnt.58  

 En annan känsla som texterna uttrycker är längtan, som tar sig varierande skepnad.59 

Båda ovanstående exempel är uttryck för hur mina egna tolkningar av de olika begreppen 

kring hem ges uttryck i texterna. Min ambition har varit att skapa textstycken som uttrycker 

betraktelser i intima och lite drömlika atmosfärer. Det har också varit viktigt att förmedla 

texter med möjligheter till egna tolkningar. En konsekvens av detta har varit 

formuleringsarbetet med att skapa tydliga bilder och känslor utan alltför mycket detaljer. En 

direkt avvägning i samband med detta är avsaknaden av personnamn på karaktärerna. 

Ytterligare en avvägning i samband med detta är det medvetna valet att i texterna utelämna 

konkreta språkliga markörer om bland annat tid och plats. Ambitionen har varit att ändå skapa 

uttrycksfulla bilder, stämningar och känslor med utrymme för egna personliga reflektioner 

genom ordval och formuleringar. Avvägningar och formuleringsarbete har också behövts vid 

rubriksättningen på textstyckena. Samtliga rubriker består av ett ord som syftar till att belysa 

innehållet i textstyckena på ett intressant och effektivt sätt, utan att styra eller avslöja för 

mycket avseende innebörd utan i stället bidra till egna tolkningsmöjligheter. 

 I Mannen utan öde av Imre Kertész används inte namn på de karaktärer som 

återkommer i boken utan de beskrivs istället med hjälp av olika epitet.60 Bokens berättarjag 

beskriver sin styvmors syster på följande sätt: 

 
  Men min styvmors syster hade vi ingen nytta av alls. Hon är mycket äldre än min styvmor, och 

annorlunda till utseendet också, som om hon inte alls vore hennes syster: liten och småfet och med 

ett ansikte som en förundrad kasperdocka. Hon pladdrade en väldig massa och grät också, och hon 

omfamnade alla. Det var bara med svårighet jag kunde göra mig fri från hennes mjuka, 

puderdoftande bröst. När hon satte sig ner vällde allt hullet på hennes kropp ner på de korta låren.61 

 

Det är min förhoppning att karaktärerna i mitt skrivprojekt blir tydliga på liknande sätt genom 

beskrivningarna av sammanhang, känslomässiga upplevelser och människors relationer. 
                                                 
58 Muntliga kommentarer, Workshop 2011-02-24, Kreativt skrivande IV, Linnéuniversitetet. 
59 Elisabeth Westlund, ”Elisabeths kommentarer på första inlämningen.doc”, FirstClass, 2010-10-07. 
60 Imre Kertész, Mannen utan öde. 
61 Kertész, s. 15 – 16. 
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 Vi lever i en tid då hem är viktigt bland annat med tanke på flyktingproblematik, 

arbetskraft, asylsökande. Detta och möjligheter till internationalisering på olika sätt, snabba 

förflyttningar över stora geografiska områden och digital teknik som krymper världen ger 

olika perspektiv på den aktuella problematiken kring vad ”hemma” är. Vi söker både ett hem 

för vårt jag samtidigt som vi vill vara globaliserade. ”Hemma” är hela världen och ändå inte. 

Samtidigt är vi kosmopoliter och känner oss hemma överallt i världen vilket gör att 

skillnaderna minskar, vi anpassar oss smidigt och identifierar ett hem där vi är. 

 I arbetet med Att komma hem har dessa aspekter påverkat mig som intellektuella 

perspektiv. I och med de olika tolkningsmöjligheterna av begreppet hem har jag inte konkret 

utgått från någon bestämd ståndpunkt, utan försöker i stället öppna upp för mångfalden av 

perspektiv och tolkningar.  

 Det aktuella temat har problematiserats av Homeros i samband med Odysseus resa från 

Troja hem till Ithaka, men återfinns också hos Konstantinos Kavafis. Hans dikt ”Ithaka” berör 

just komplexiteten och motsägelsefullheten kring begreppen hemlängtan och hem: 

 
Ithaka  

 

När du beträder hemfärden till Ithaka, 

så önska dig att lång blir denna resa 

och full av äventyr och full av lärdomar. 

Kykloperna och Laistrygonerna, 

den rasande Poseidon, frukta inte dem, 

dylikt skall du inte alls på resan finna, 

om du är upphöjd i din tanke och en ädel 

känsla griper dig i kropp och ande. 

Kykloperna och Laistrygonerna 

och vild Poseidon skall du inte möta, 

om inte själv du hyser dem i själen, 

om inte själen ställer dem framför dig. 

 

Så önska dig att lång blir denna resa, 

att många blir de sköna sommarmorgnar, 

när du med glädje och med välbehag 

löper in i hamnar som du aldrig skådat; 

dröj vid feniciernas handelsplatser 

och köp av deras eftersökta varor, 

pärlemo, koraller, ebenholz och bärnsten 
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och alla sorters ljuvliga parfymer, 

så mycket ljuvliga parfymer som du kan, 

och res till många städer i Egypten 

att lära dig och åter lära dig av deras vismän. 

 

Håll alltid kvar i dina tankar Ithaka. 

Hemkomsten dit är målet och bestämmelsen. 

Men skynda därför inte på med resan. 

Bättre att den drager ut på tiden länge 

och att som gammal man du lägger till vid ön, 

rik av det myckna du förvärvat på din färd, 

utan att vänta rikedom av Ithaka. 

 

Ithaka har givit dig den sköna resan, 

du skulle aldrig seglat bort, om det ej fanns. 

Men det har intet mer att giva dig. 

 

Och finner du det fattigt, så bedrar dig aldrig Ithaka. 

Vis som du blivit, med så mycken världserfarenhet, 

fattar du redan vad det innebär, ett Ithaka.62 

 

 Kavafis berör i dikten behovet av att ge sig själv tid i resan tillbaka till eller mot sitt 

hem, samt att man under denna tid bör uppleva olika händelser och att man själv påverkar 

upplevelsen av dessa händelser. Detta kan kopplas till det behov av egen utveckling som vi 

bör ge oss själva för att se vårt hem i olika perspektiv. Hur vi uppfattar vårt hem beskriver hur 

vi uppfattar oss själva, och tvärtom.  

 Skrivprocessen under fjärde året inom Kreativt skrivande har sett annorlunda ut för mig 

jämfört med föregående år. Skrivandet har inte flutit lika lätt och ordval och formuleringar har 

inte känts självklara. En genomgående utmaning har varit att hitta formen och den egna stilen 

i samband med skrivprocessen. En intressant betraktelse är att samtidigt som temat för mitt 

skrivprojekt har varit reflektioner kring begreppen hem, hemma och känslan av att komma 

hem har min egen utmaning varit att hitta hem i mitt skrivande. Denna process är fortgående. 

 Skrivprojektets arbete har bestått i att hitta hem i det egna skrivandet och den egna 

stilen, att förmedla bilder av olika betraktelser av hem i berättelserna samt att skapa känslor 

av begreppen relaterade till hem både hos mig och hos läsaren. Det är svårt att peka på vad 

                                                 
62 Konstantinos Kavafis, Dikter. 
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som varit viktigast i detta arbete utan en slutsats är att dessa processer går i, påverkar och är 

beroende av varandra. 

 Ett resultat av detta arbete är att mina egna tankar om hemmet har utvecklats och också 

skapat nya områden att reflektera vidare över samt hur dessa eventuellt hänger ihop. De 

inledande frågeställningar kring begreppen i anslutning till hem känns nu mer viktigare. Jag 

bedömer mitt projekt som viktigt i sig både för mig och för andra genom relevansen i ämnet 

som berör alla. En annan viktig aspekt är att projektet haft betydelse för min utveckling som 

författare genom den ökade förståelse för bland annat psykologiska perspektiv som det givit.  

 Kursen Kreativt skrivande har genom handledares och kursdeltagares kommentarer 

hjälpt mig att utvecklas i skrivprocessen. Diskussionerna vid sammankomsterna om egen text, 

andras texter och handledares olika perspektiv har givit en bra grund att stå på i det egna 

arbetet. Det ständigt pågående arbetet med att vara lyhörd för det egna uttryckssättet är 

nödvändigt för att utveckla skrivandet, eftersom skrivprocessen måste utvecklas i samklang 

med detta. 

 Jag bedömer att jag har utfört de ambitioner som beskrevs i inledningen och det är min 

förhoppning att de ansträngningar för att belysa olika reflektioner och perspektiv av 

begreppen hem, hemma och att komma hem som ligger bakom textsamlingen blir märkbara 

när man läser Att komma hem. 
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Sammanfattning 
 

Denna uppsats inleds med frågeställningar kring hur mina reflektioner kring begreppen hem 

och känslan av att komma hem har gestaltats genom olika perspektiv i textsamlingen 

Att komma hem. Min ambition har varit att förmedla de olika perspektiven genom olika 

uttrycksfulla bilder och med känslor av intim närvaro. 

 Med anledning av detta har begreppen hem, hemma, hemlängtan och känslan av att 

komma hem diskuterats både generellt och specifikt med utgångspunkt i mina tolkningar i 

samband med skrivprocessen.  

 Syftet med uppsatsen har varit att förmedla omfattningen av komplexiteten av 

begreppen, mina reflektioner över frågeställningarna och vilka övervägningar jag gjort i 

förhållande till dem i samband med skrivprojektet. Utöver detta beskrivs vilka konsekvenser 

dessa val fått avseende uttryck och form i textsamlingen. 

 I det inledande stycket av uppsatsen diskuteras vad begreppen hem och hemma innebär 

och vilka olika tolkningsmöjligheter som dessa kan ge uttryck för. I detta sammanhang gavs 

exempel på mina egna reflektioner och även hur andra har gestaltat olika tolkningar av 

begreppen. Vikten av begreppet hem diskuterades i samband med begreppet hemlängtan och 

exempel på hur hemlängtan har gestaltats gavs. 

 I samband med begreppet hem diskuterades den kärna som består av känslan av ”mitt 

eget” och ”vårt eget” som tycks vara gemensam för oss trots alla olika sätt vi kan vara hemma 

på. Denna kärna innebär ett välbekant och tryggt sätt att vara på, även om det välbekanta även 

kan vara en negativ situation. Exempel på att även negativa situationer erbjuder en form av 

välbekant och tryggt sätt att vara på gavs. 

 Vidare diskuterades hemmet som en möjlig fristad samt att uppfattningen om gränserna 

för vad som är vårt hem är individuell. Faktumet att vad som är ett hem för en person inte alls 

uppfattas som hem för en annan person berördes. 

 Hemmet som nödvändigt för vår utveckling som personer avseende självreflektion samt 

möjlighet till en plats att nära sig själv på och egenutveckling förklarades och att denna 

utveckling är grundläggande för vår upplevelse av vårt ”eget”. Diskussion fördes också kring 

hur hemmet fenomenologiskt är besläktat med vår kropp, eftersom kroppen är grunden för 

vårt agerande och att detta även gäller för våra hem då det kan ses som en andra kropp. Precis 

som att vi måste växa in i våra kroppar måste vi växa in i våra hem och träna oss i hur man 

bor. 
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 I det andra stycket av denna essä diskuteras vad känslan av att komma hem kan innebära 

samt vad det har fått för konsekvens i samband med skrivprocessen. Exempel gavs på hur 

känslan av att komma hem kan gestaltas.  

 Förklaringar kring att de olika känslor som kan uppstå i samband med att komma hem 

har att göra med värderingar beskrevs, samt vårt behov av att ha en fristad som är skyddad 

från intrång och omdömen utifrån. Vikten av vårt barndomshem som starten för vår 

utveckling i hur vi ska vara och hur vi ska ha ett hem påtalades såsom vikten av att vi aktivt 

utvecklar vår förmåga att vara hemma.  

 Det följande stycket i uppsatsen beskriver skrivprocessen under fjärde året inom 

Kreativt skrivande och specifikt vilka ställningstaganden jag gjort i samband med 

skrivprojektet för att skapa uttrycksfulla textstycken med fina stämningar. Jämförelser gjordes 

med föregående års skrivprojekt och förklaringar gjordes till valet av förändring av stil och 

form. Beskrivningar och motiveringar gjordes också till valet att skapa fristående textstycken 

på ungefär en A4-sida med betraktelser som skulle vara innehålls-, stil- och formmässigt olika 

för att skapa möjligheter till olika tolkningar. Resonemang fördes kring avvägningar i 

samband med rubriksättning och avsaknad av egennamn på karaktärerna. 

 Kommentarer från handledaren och gruppen redovisades samt de svårigheter som 

upplevdes i samband med att hitta hem i ambitionen att uttrycka temat i min egen form och 

stil. Det fortsatta arbetet med skrivprocessen diskuterades samt hur resultatet av detta 

uppfattades av handledaren och gruppen.  

 Den avslutande diskussionen avser att redovisa hur viktiga begreppen hem och hemma 

är för oss människor samt faktorer som påverkar tolkningarna av dessa begrepp. Diskussionen 

avser också faktorer kring textsamlingen, vad som påverkat den angående olika avvägningar 

samt hur väl mina ambitioner fallit ut. Resonemanget visar på vikten av och aktualiteten i 

begreppen och detta exemplifieras också på olika sätt.  

 Uppsatsen avser huvudsakligen att tydliggöra komplexiteten i begreppen hem, hemma 

och känslan av att komma hem, vilket möjliggör tolkningar ur olika perspektiv och 

ståndpunkter. Medvetenheten kring val av utformning av dessa tolkningar och vad som 

påverkat dessa val i förhållande till min ambition har också diskuterats.  

 Sammanfattningsvis tycks mina intentioner med textsamlingen, att förmedla olika 

perspektiv och betraktelser av känslan av att komma hem genom uttrycksfulla formuleringar 

som ger möjlighet till känsloupplevelser, ha fallit väl ut.   
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