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På så vis återupptäckte jag vad diktare alltid har vetat och sagt oss otaliga gånger: 
böckerna talar alltid om andra böcker och varje historia berättar en redan berättad 
historia. 

          Umberto Eco, PS till Rosens namn, övers. Eva Alexandersson,
Brombergs, Stockholm, 1985, s. 25.

1 Inledning
1.1 Bakgrund och frågeställning

Redan 2008 började jag skriva på en berättelse med arbetsnamnet Panik.1 Tanken var att berätta om 

en självgod man i medelåldern. Jag tänkte mig att stilen skulle vara lite sarkastisk. Jag hade kommit 

så långt att jag gjort ett  kortfattat synopsis. Jag visste att min huvudperson skulle förlora det han 

varit  van vid: fru familj och kanske även jobb och framför allt självkänslan. Mitt utkast blev sedan 

liggande.

 Då vi under kursen Kreativt skrivande I 2010-2011 skrev och diskuterade vad intertextualitet 

är och hur texter är kopplade till andra texter i litteraturhistorien fick jag en uppenbarelse. Kanske 

fanns något i min romanidé som jag kunde binda till något annat i den moderna litteraturen. Jag 

mindes Margaret Atwoods roman Den ätbara kvinnan som jag läste någon gång i mitten av 1980-

talet.2  Huvudperson i denna roman är Marian, en kvinna i 25-årsåldern. Hon bor ihop  med en 

väninna hos en hyrestant, jobbar på ett jobb där hon trivs hyfsat (hon är marknadsundersökare), och 

har en pojkvän med goda utsikter. Till skillnad från sin väninna är Marian i grunden pryd och 

ordentlig, beredd att göra det som förväntas av henne. Hennes kropp  gör revolt när hon inser att hon 

”måste” gifta sig med pojkvännen Peter. Hon upptäcker att hon inte kan äta. Det ena efter det andra 

säger kroppen nej till. Utan att hon förstår riktigt varför gör hon flera panikartade sortier, gömmer 

sig under en säng, springer iväg från en middag på stan. Det finns en manlig student  med i bilden, 

som hon träffar av en tillfällighet på en tvättomat och som hon inleder ett  slags förhållande med. 

Han är omedvetet katalysatorn som får henne att revoltera. När hon gjort det och dumpat sin fiancé 
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1 Sofia Hedman, Panik, opublicerat manus. Hädanefter kallas det här enbart Panik.

2 Margaret Atwood, Den ätbara kvinnan, övers. Vanja Lantz, Prisma, Stockholm, 1980.



träder hon åter in i den verkliga världen, och i slutet bakar Marian en sockerkaka som formas till en 

kvinna. Hon bjuder in sin (numera före detta) fästman.

 Jag beslöt mig för att  läsa om Atwoods roman. Kanske kunde min huvudkaraktär vara denne 

välartade pojkvän, som hittat sitt förhållande. Jag ville undersöka vad som händer när detta 

förhållande tar slut.

 Skillnaderna är förstås stora. Min roman utspelar sig i Småstadssverige och inte i Toronto, 

Kanada. Men jag beslöt  mig för att knyta an till Atwoods roman och göra ett intertextuellt tillägg i 

namnet på mitt projekt. Jag kallade det Panik (Den ätbare mannen).  

 Min roman har en redan skriven text som klangbotten. I den här uppsatsen undersöker jag hur 

min berättelse påverkats på olika sätt. Vilken betydelse har intertextualiteten för den nya berättelse 

som växer fram? Vilken betydelse har ”ursprungsromanen” för de karaktärer jag bygger i min 

berättelse? Hur fungerar psykologin i den nya romanen? Hur skulle jag förhålla mig till det som 

betecknas som feministiskt i The Edible Woman? Skulle Panik  skrivas utifrån samma 

berättarperspektiv som ursprungsromanen? Kan intertextualitet och berättande agera tillsammans, 

eller är intertextualitet begränsande för berättarrösten i Panik? 

  

1.2 Margaret Atwood

Den kanadensiska författarinnan Margaret Atwood beskriver sig själv i boken Negotiating With the 

Dead, som bygger på sex föreläsningar hon hållit kring författande i allmänhet, som ”a writer and a 

reader, and that’s about it. I am not a scholar or a literary theoretician.”3 Även så, betecknas Atwood 

som ”det mest prominenta namnet i den nya genrationen” [kanadensiska författare].4 Hon har en 

feministisk framtoning.5   Detta kan ha att  göra med hennes uppväxt i Kanada. Hon beskriver i 

Negotiating With the Dead hur kvinnorna efter kriget förväntades gå tillbaka till hemmet och föda 

fyra barn (helst),6 och hur ogifta flickor som blev gravida försvann, genomgick livsfarliga aborter, 

tvättade blöjor, eller gömdes i hem för ogifta mödrar och att  detta var ett  öde som måste undvikas 

3 Margaret Atwood, Negotiating With the Dead, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, s. xviii.

4 Olsson/Algulin, Litteraturens historia i världen, Norstedt, Stockholm, 2009, s. 599.

5 Ibid., s. 599.

6 Atwood, s. 10.



med alla medel.7 Hon förklarar: ”The boys were headed for professions, the girls for futures as their 

wives.”8 

 Atwoods feminism är tydlig i flera av hennes romaner, bland annat Den ätbara kvinnan (The 

Edible Woman1969) där den kvinnliga protagonisten Marian kämpar med sin övertygelse att hon 

ska gifta sig och sin kropps motstånd. Enligt Lena Kjersén Edman väckte The Edible Woman 

mycket uppseende då den kom ”eftersom allt som kunde kallas feminism var provocerande vid 

denna tid.”9 ”The feminist voice of Margaret Atwood is clearly  heard in her earlier novels beginning 

with The Edible Woman (1969), Surfacing (1972)”, skriver Anthabasca University på sin hemsida.10 

Upp till ytan (Surfacing, 1972), har ett liknande tema där den kvinnliga huvudpersonen under en 

resa till hembygden långsamt kommer underfund med hur hon agerar i vänkretsen och hur olika 

förväntningar det finns på män och kvinnor. Lena Kjersén Edman kallar den för en ”feministisk 

bildningsroman”.11  I Kattöga (Cat’s Eyes 1989) är den kvinnliga berättaren en ensamstående 

konstnär som återvänder till sin barndoms Toronto och minns det  komplicerade förhållande till 

jämnåriga flickor hon hade som barn. 

 Atwoods betydelse kan bland annat avläsas i att  det  sedan ett  par decennier finns ett Margaret 

Atwood Society som är inriktat  på studier av Atwoods författarskap.12  Anthabasca University 

hävdar att  ”Margaret Atwood is one of Canada’s most successful and popular writers.”13  Lena 

Kjersén Edman skriver i boken Systrar, 25 kvinnliga författare från dåtid till nutid: ”det är därför 

hon är författare till dessa starka romaner [...] som Margaret Atwood alltid omnämns när det är dags 

att utse kandidater till nobelpriset i litteratur.”14  

 Jag har läst den brittiska utgåvan av The Edible Woman från 2009. I ett förord beskriver 

Margaret Atwood hur hon som 23-åring tänkte ut romanen, skrev den som 24-åring och tycker så 

här 40 år senare att den är ”self-indulgent”,15 men hon önskar att  den är en spegling av samhället 
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7 Atwood., s. 12.

8 Ibid., s. 18.

9 Lena Kjersén Edman, Systrar, 25 kvinnliga författare från dåtid till nutid, Bibliotekstjänst, Lund, 2001 s. 99.

10 http://canadian-writers.athabascau.ca/english/writers/matwood/matwood.php 2013-04-16.

11 Edman, s. 100.

12 http://themargaretatwoodsociety.wordpress.com/ 2013-04-16.

13 Ibid. 

14 Edman, s. 102.

15 Margaret Atwood, The Edible Woman, Virago Press, London, 2009 s. IX.

http://canadian-writers.athabascau.ca/english/writers/matwood/matwood.php
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som fanns då boken skrevs. Atwood berättar att romanen skrevs 1965 och skickades till ett förlag 

som tidigare visat  ett milt intresse för Atwoods första roman. Efter ett par år utan att något hörts 

från förlaget, frågade hon vad som hänt. Då hade Margaret Atwood redan fått ett poesipris, och 

förlagsredaktören lovade att ge ut The Edible Woman som publicerades första gången 1969. Den 

kom samtidigt som den feministiska rörelsen växte sig allt större och räknades som ett feministiskt 

inlägg i debatten. Margaret Atwood kallar i sitt förord The Edible Woman protofeministisk, alltså 

förebådande feminismen, snarare än feministisk. Hon tycker att romanen i dag är mer samtida än 

den var då, och beklagar den långsamma förändringen av samhället.16

2 Teori
2.1 Vad menas med intertextualitet?

Termen intertextualitet är relativt  ny. Den dök först upp på 1960-talet och i boken Intertextuality av 

Graham Allen förklaras de teorier som ligger bakom termen. ”Intertextuality seems such a useful 

term because it foregrounds notions of relationality, interconnectedness and interdependence in 

modern cultural life.”17 Så skriver Allen och fortsätter: ”In the Postmodern epoch, theorists often 

claim, it is not possible any longer to speak of originality or the uniqueness of the artistic object.”

 Allen beskriver begreppet intertextualitets uppkomst. Grunden finns, liksom den moderna 

litteraturteorin, i 1900-talets lingvistik.18 Tre namn framträder här, nämligen Ferdinand de Saussure, 

Mikhail Bakhtin och Julia Kristeva och det är Kristeva som först använde ordet intertextualitet  när 

hon kombinerade Saussures och Bakhtins teorier.19

 William Irwin skriver i essän Against Intertextuality att  det fanns fyra huvudelement som drev 

framväxten av begreppet intertextualitet: Den franska Akademiens stelbenta ställning, tidens 

pessimism, misstron till kommunikation och Marxistiska principer.20

 Allen förklarar att Saussure tittade på språkets betydelse, som i Allens översättning kallas 

”linguistic sign”, där Saussure använde föreställningen av ett  mynts två sidor där den ena sidan av 

16 Atwood, The Edible Woman, s. IX-X.

17 Graham Allen, Intertextuality, Routledge, London, 2000, s. 5.

18 Ibid., s. 2.

19 Ibid., s. 3.

20 William Irwin, Against Intertextuality, Philosophy and Literature, vol. 28, nr. 2, 2004, Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, s. 230.



betydelsen är ”signified” (begrepp) och den andra en ”signifier” (ljud-bild). Allen tar som exempel 

ordet träd då är ”signifier” (som är olika på olika språk) men att träd som ”sign” (ljud), är utbytbart 

och har en viss mening inom språksystemet vid en viss tidpunkt. ”Sign” har mening i förhållande 

till andra ”signs”.21 

 Enligt Allen går Bakhtin längre än Saussure och ägnar sig mer åt den sociala kontext där ord 

används. Han menade att författaren inte kliver in i romanen och är en auktoritär guide, utan ser 

romanen som en dialog där olika röster hörs. Inte bara författaren, utan karaktärerna och även 

läsarens tolkning finns med.22 Detta är ett synsätt som stöds av Umberto Eco som i PS till Rosens 

namn skriver: ”Berättaren bör inte ge tolkningar av sitt eget verk, i annat fall skulle han inte ha 

skrivit någon roman, eftersom romanen producerar just tolkningar.”23

 Julia Kristeva kombinerade alltså på 1960-talet Saussures och Bakhtins teorier. Hon verkade i 

Frankrike. Irwin framhåller att Kristevas arbete skedde i en tid då humanister försökte hitta en 

vetenskaplig grund att stå på. Orsaken till en önskan om ökad vetenskaplig grund var enligt Irwin 

att  efterkrigstidens Europa började ifrågasätta humanistiska värden till förmån för vetenskap och 

tekniska framsteg. Han skriver: ”Many found that foundation in the burgeoning field of linguistics, 

first in the rediscovery of the work of Saussure and later with the introduction of Bahktin via 

Kristeva.”24  

 Kristeva diskuterade hur text  är konstruerad från redan existerande texter.25  Även Kristeva 

betonade samhället och den sociala situation som varje text lever och produceras i. Hon lyfter också 

fram också läsarens deltagande. Allen förklarar hennes tankar så här: ”The communication between 

author and reader is always partenered by a communication or intertextual relation between poetic 

words and their prior existence of past texts within them.”26

 En annan betydande person vid begreppet intertextualitets födelse var Roland Barthes. Han 

gick så långt som att proklamera författarens död. Allen beskriver hur Barthes förklarade sitt 

radikala uttalande med att eftersom all text redan finns, är författaren ointressant.27 Allen skriver att 
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21 Allen, s. 8-10.

22 Ibid., s. 23ff.

23 Eco, s. 9.

24 Irwin, s. 231

25 Allen, s. 35.

26 Ibid., s. 39.

27 Ibid., s. 70-71.



Barthes ansåg att en text inte får sin mening av författaren, utan av textens förhållande till andra 

texter.28 I sin proklamering av författarens död, menar William Irwin att  Barthes frigör läsaren som 

medskapare av texten. I Mary Orrs bok Intertextuality, Debates and Contexts, framhålls att Barthes 

betonar läsarens vikt och i Orrs översättning av Barthes står det så här: 

The inter-text  is just  that: the impossibility of life outside the infinite text  – whether the text is 
Proust, the daily paper or what’s on TV: the book makes the meaning, the meaning makes life.29

 Orr förklarar att läsaren inte är något passivt hjul eller en resonanslåda, utan textens reagent. 

Hur läsaren reagerar på texten är alltså en del av intertextualiteten.30 Allen menar att författarens 

död i sin tur innebär en frihet för läsaren. Han skriver: ”The intertextual reader/interpreter then is 

free and unfettered in tracing the relations between texts”.31

  Irwin anser att både Kristeva och Barthes grundteser är fyllda med jargonger och oklarheter. 

Detta hävdar han dock är helt enligt vad Kristeva och Barthes ville, eftersom de ansåg att 

kommunikation är ond i sig, då det är eliten som använder den. Därför vill de göra 

kommunikationen svår.32 Enligt Irwin hade de en misstänksamhet mot makten. Han skriver: ”they 

see communication itself as an evil, used by the power elite to forge concensus for its conservative 

capitalist agenda.”33  Irwin hävdar att de franska humanisterna (Kristeva Barthes m. fl.) ansåg att 

klar och enkel kommunikation inte gjorde komplexa idéer rättvisa: ”and in the hands of the wrong 

people was only  used to further conceal the truth and pull the wool over the collective eyes of the 

people.”34 

 Kristevas term har utvidgats och kritiserats, och bland andra Andrea Lesic-Thomas hävdar att 

Kristevas tolkning av Bakhtin uteslöt en del av hans teorier. I essän Behind Bakhtin citerar hon 

Simon Dentith: ”’Kristevas coneption of intertextuality opens several lacunae’ not present in 

Bakhtin, the most  important being ’a vagueness about the relation of the social to the literary 

text’”.35 Lesic-Thomas framhåller att Bakhtin ansåg att orden ”röst” och ”avsikt” är avgörande i den 

28 Irwin, s. 230.

29 Mary Orr, Intertextuality, Debates and Contexts, Polity press, Cambridge, 2003, s. 34.

30 Orr, s. 35.

31 Irwin, s. 230.

32 Ibid., s. 232.

33 Ibid., s. 232.

34 Ibid., s. 231.

35 Andrea Lesic-Thomas, Behind Bakhtin, Edinburgh University Press, vol. 28, Edinburgh, s. 6.



teori han framförde och att han är mer intresserad av hur litteraturen relaterar till språkets dialogism. 

Kristevas term intertextualitet, menar Lesic-Thomas, är mer närbesläktad med formalisternas 

begrepp. Formalisterna var mer empiriska och tittade på stora kvantiteter litterär text och kom till 

slutsatsen att olika strukturer i texten har olika mening/funktion vid olika tillfällen beroende på 

samhället och kulturen som texten uppträder i.36

 Termen intertextualitet får ständigt nya uttolkningar. David Duff hävdar i artikeln 

Intertextuality versus Genre Theory, att Kristeva själv ville byta ut  termen intertextualitet till 

”transposition”.37  I artikeln diskuterar Duff termen intertextualitet och genre-konceptet där han 

konstaterar att genre är en av de grundläggande byggstenarna i intertextualitet, men att begreppet 

genre och intertextualitet drar åt olika håll. Han framhåller att Gerard Genette höll isär begreppen 

intertextualitet, som Genette förbehöll förhållandet mellan olika texter, och begreppet 

arketextualitet, som Genette använde i förhållandet mellan genrer. 

 Duff skriver: ”genre theory and the theory  of intertextuality generally pull in opposite 

directions.”38 Han framhåller att termen genre fick en negativ klang och fortsätter: 

To a generation in revolt  against established authority of all kinds, the idea of genre seemed 
suspect almost  by definition [...] the concept of genre was regarded by many as a repressive 
mechanism by which cultural institutions sought to classify, commodify and control artistic 
production.39

 Duff hävdar att en av begreppet intertextualitets fördelar är att det tycktes ge en lösning till, 

eller åtminstone ett kringgående av, problemet med begreppet genre.40  Duff framhåller också att 

Kristeva var särskilt angelägen om att komma förbi genrebegreppet.41  Om man i stället för 

genrebegreppet använde sig av intertextualitet  slapp  man en inlåsning som genre kunde stå för. I 

stället för genrebegreppets korrekthet kunde intertextualitet göra texten mer erotisk, förklarar 

Duff.42  Bakhtin hade däremot just begreppet genre med i sina teorier där han till och med delade 
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39 Ibid., s. 56.
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41 Ibid., s. 58.

42 Ibid., s. 57



upp begreppet i ”primary” och ”secondary  genres”, där primary genres står för allt från tal i alla 

dess former och skrivna alster såsom brev, skillingtryck och dagböcker. ”What fascinates Bakhtin 

about the novel in particular as a secondary genre is that it is uniquely receptive to other genres”, 

skriver Duff.43 Romanen har därmed ett speciellt förhållande till själva språket.44 

 Intertextualitet är alltså inte något statiskt begrepp som betyder en enda sak eller har en enda 

uttolkning. Både Orrs och Allens genomgångar av intertextualitet ger vid handen att 

litteraturteoretiker ger sig på andra litteraturteoretiker och hävdar att dessa har fel och andra 

kommer med nya infall i den här diskussionen. Allen diskuterar hur intertextualitet  har kommit att 

betyda väldigt många olika saker. Även Orr för fram problemet med vad intertextualitet egentligen 

är. Orr skriver: ”[...] the presence of parallel terms exploiting the same prefix, also make clear that a 

single definition or delimited application of intertextuality are impossible.”45 Och Irwin är mycket 

skeptisk till termen intertextualitet  och kallar den ”[...] at best a rhetorical flourish intended to 

impress, at worst it is the signifier of an illogical position.”46

 Den form av intertextualitet jag hade i åtanke var nog närmast  den som Genette betecknar 

som intertextualitet. Allen förklarar att Genette dock använder sig av termen transtextualitet.47 Han 

delar dessutom upp denna transtextualitet i olika delmoment. Där finns bland annat metatextualitet. 

Det innebär att  en text  kommenterar en annan text och därmed får en relation till den. 

Arketextualitet är läsarens förväntningar som vävs in i texten, hypertextualitet där allt som kan 

förena en text  (hypertext) till en tidigare text (hypotext) och som inte består i att man kommenterar 

den tidigare texten. ”In this sense, Homer’s Odyssey is a major inter-text, or in Genettes terms 

hypotext, for James Joyce’s Ulysses.”48  Enligt Allen kallar Genette pastischer, parodier, travestier 

och karikatyer för hypertexter som kan läsas för sig själv eller i förhållande till sin hypotext. 49 50

 Man skulle alltså med fog kunna säga att Panik är en hypertext i förhållande till The Edible 

Woman, som då skulle vara hypotext.

43 Duff., s. 62.

44 Ibid., s. 66

45 Orr, s. 60.

46 Irwin, s. 240.

47 Allen, s. 101.

48 Ibid.,, s. 108.

49 Ibid., s. 108.

50 Ibid., s. 112.



2.2 Kort om Feminism

The Edible Woman har, som ovan nämnts, betecknats som en feministisk roman. Enligt Jane 

Freedman är feminism är inte en entydig teori eller praktik. Hon framhåller i boken Feminism att 

det finns många olika inriktningar inom feminismen, exempelvis radikalfeminism, liberal feminism 

och socialistisk eller marxistisk feminism, men sammanfattande för dem är att de handlar om 

kvinnans ställning i samhället och kvinnans rättigheter i samhället. Hon kallar den rörelse som 

växte fram i slutet av 1800-talet och propagerade för kvinnors rösträtt för första vågens feminism. 

Den andra vågen var den feminism som växte fram i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet 

där protesterna inte bara handlade om politiska rättigheter utan till stor del riktades mot kvinnors 

ojämlikhet på familjens, sexualitetens och arbetslivets område.51

 Lena Gemöze ger i sin bok Feminism ett förslag följande definition: ”En feminist är en person 

som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras.”52  Hon 

framhåller dock att ordboksdefinitionen av feminism inte är uttömmande eller heltäckande.53 

 Inom feminismen diskuteras ofta frågor om kön eller genus, hur den kvinnliga kroppen skiljer 

sig (eller inte skiljer sig) från den manliga och vilka följder detta får. Raewyn Connel framhåller: 

”Genusmönstren påverkar också kroppen och utformar de förhållanden som kroppen ska utvecklas 

och leva i.”54  Judith Butler är inne på samma tankar: ”Genus är det maskineri genom vilket 

skapandet och normaliserandet av maskulin och feminin sker tillsammans med de hormonella, 

kromosommässiga, psykiska och performativa mellanformer som genus antar.”55

 Jorun Solheim tar i essäboken Den öppna kroppen upp anorexia som hon menar brukar 

tillskrivas det kvinnliga könet. I essän ”Om att ta kroppen på orden” framhåller hon att anorexia är 

ett  sätt för den kvinnliga kroppen att försöka berätta något, att anorexin är ett  språk: ”[...] hon 

använder sig av sin egen kropp  för att visa sitt existentiella tillstånd.”56 Detta tillstånd handlar enligt 

Jorun Solheim delvis om de sociala strukturer som kvinnan trängs in i, kvinnokroppen som är 
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51 Jane Freedman, Feminism – en introduktion, övers. Karin Linderman, Liber, Malmö, 2003, s. 11,12.

52 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Stockholm, 2002, s. 13.

53 Gemzöe, s. 27.

54 Raewyn Connell, Om genus, övers. Charlotte Hjukström, Anna Sörmark, Daidalos, Göteborg, 2009, s. 78.

55 Judith Butler, Genus ogjort, Kropp, begär och möjlig existens, övers. Karin Lindeqvist, Norstedts akademiska förlag, 
Stockholm, 2006 s. 60.

56 Jorun Solheim, Den öppna kroppen, Om könssymbolik i modern kultur, övers. Sten Andersson, Daidalos Göteborg, 
2001 s. 114.



genomtränglig från utsidan, förväntningen att  man ska bli en mor. Hon förklarar: ”Du kan aldrig 

vara dig själv i en kvinnas kropp. Du är dömd till att vara de andras.”57 Detta synsätt är något som 

kan appliceras på Marian i The Edible Woman, där protagonisten Marian inte ens kan se sig själv i 

första person under den tid då hennes kropp protesterar mot den rådande ordningen. 

2.3 Berättarröster och perspektiv

Ett flertal handböcker i kreativt skrivande beskriver de olika begränsningarna och möjligheterna 

med olika berättarperspektiv.58

 ”Jag-romanen är vanligast bland debutanter,”59 slår Göran Hägg fast i Nya författarskolan och 

Elisabet Norin framhåller i Tre enkla regler finns inte att  jag-berättelsen har fördelar i att  den ger 

berättelsen en stark röst, en tydlig ton.60  The Creative writing Coursebook pekar också på 

potentialen i att se och berätta allt ur en persons synvinkel: ”Everything you write in their voice can 

be a kind of mask for you.”61 Nackdelen är just att man bara har en persons synvinkel, vilket i sig 

ger begränsningar. 

 Du-perspektivet, att man skriver till en person, är ovanligare och handböckerna framhåller att 

det sätter läsaren i centrum på ett annat vis, men är svårt att upprätthålla genom en hel roman.

 Tredje person är det perspektiv som enligt samtliga kursböcker har störst  möjlighet till 

variation. Här kan man antingen vara allvetande och beskriva handlingen utifrån ett neutralt 

perspektiv, som en kommentator eller befinna sig närmare en eller flera gestalter i berättelsen.

  Perspektivet ställer också berättaren i fokus. Frågan är om berättaren ska synas i sin 

berättelse eller inte. Elisabeth Norin skriver: ”Idealet för många är att läsaren inte ska vara 

medveten om berättaren, som kan vara författaren eller en alltigenom fiktiv karaktär.”62  Hon 

förklarar att det perspektiv som är vanligt är så kallad begränsad tredje person där man har yttre 

neutrala iakttagelser samtidigt som man har tillgång till en eller ett par karaktärers inre liv.

57 Solheim, s. 128.

58 Elisabet Norin, Tre enkla regler finns inte, Isaberg förlag 2011; Julia Bell & Paul Magrs, The Creative Writing 
Coursebook, MacMillan, Cryodon, 2001; Göran Hägg, Nya författarskolan, Månpocket fakta, Stockholm, 2005.

59 Hägg, s. 51.

60 Norin, s. 178.

61 Bell/Magrs, s. 136.

62 Norin, s. 184.



 Maria Nikolajeva har i Barnbokens byggklossar ett längre kapitel om berättelsen och 

perspektivet.63 Hon framhåller att sättet  att berätta, hur det berättas, är viktigt. Då menar hon att 

synvinkeln är viktig, alltså vem/vilka som fokaliseras i berättelsen. Nikolajeva hänvisar till 

litteraturforskningens tankar om berättaren: ”vissa forskare hävdar att man enbart kan tala om att 

det finns en berättare i texten om vi klart och tydligt hör berättarens röst  eller ännu strängare, om 

berättaren även uppträder som en person i berättelsen (det vill säga, en jagberättare)”.64 En berättare 

är enligt  den teorin inte nödvändig i berättelser som inte har en jagberättare, eftersom berättelsen 

berättas av sig själv, eller möjligen av en extern författare. Nikolajeva hävdar att detta endast är ett 

möjligt synsätt om man går djupare in och ”förklarar förhållandet mellan den verkliga författaren 

och den röst som vi hör i berättelsen”.65 Hon anser att  det finns en berättare i alla texter, även om 

denne kan vara dold. Den författare som läsaren uppfattar kallar hon den implicite författaren.66

 Frågan är också hur närvarande berättaren är i texten. Enligt  Genette är andra aspekter av 

berättarsituationen (modus) viktigare än skillnaden mellan personligt (jag-) och opersonligt 

(tredjepersons-) berättande. Här lyfts närvaro, distans och fokalisering fram.67

 Det som är viktigt är enligt Nikolajeva inte i första hand berättaren i form av en jagperson 

eller en författare som berättar i tredje person, utan hur fokaliseringen ser ut, alltså vem/vilka som 

fokaliseras, om berättaren ser och vet mer än fokalisatorn (huvudpersonen), så kallad icke-

fokalisering, om det är en extern (yttre) fokalisering där berättaren inte vet  vad fokalisatorn tänker 

eller intern (inre) fokalisering där berättelsen så att säga går igenom huvudpersonens hjärna och 

ögon. Enligt Nikolajeva: ”Den kanske mest revolutionerande upptäckten inom modern narratologi 

är att det  egentligen inte finns någon grundläggande skillnad mellan jagberättare och 

tredjepersoneberättare, om man tillämpar fokaliseringsbegreppet.”68
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3 Diskussion
3.1 Intertextualitetens roll för tematik och karaktärer 

The Edible Woman har, som ovan nämnts, betecknats som en feministisk roman. Det är också är en 

realistisk, samtida, existentiell, psykologisk berättelse om en kvinnas vägval i livet. 

  Panik är realistisk, samtida och behandlar existentiella frågor. Jag skulle själv beteckna Panik  

som en samtidsroman med psykologiska undertoner, en psykologisk realistisk roman, där man får 

komma enskilda individer in på livet och man får ta del av deras inre liv. 

 Min text är liksom förlagan, också en kärlekshistoria och en skilsmässoroman. Den går 

kanske en bit längre i den existentiella tematiken än Margaret Atwoods roman som i första hand 

behandlar förhållandet mellan könen.  

 Vi får i del ett av The Edible Woman lära känna Marian och hennes rumskompis Ainsly. Vi 

följer Marian på hennes jobb som marknadsundersökare, till en väninna som redan har flera barn, 

till diskussioner med rumskompisen Ainsley och sedan till pojkvännen Peters lägenhet och ut på 

middag med Peter och några vänner. Här får Marian sin första panikattack, kanske för att Peter 

behandlar henne som luft. Lite senare frågar Peter: ”How do you think we’d get on as ... how do 

you think we’d be, married.”69 Marian svarar inte, men av den fortsatta handlingen förstår man att 

detta ickesvar blivit liktydigt med ett ”ja”. När hon sedan – för att  skingra eller kanske samla 

tankarna – går till tvättomaten får hon låna tvättmedel av en ung man (Duncan). De pratar med 

varandra, till och med kysser varandra, och får en kontakt som är viktig för fortsättningen av 

berättelsen. 

 Till en finare fest i Peters splitternya lägenhet har Marian bjudit in Duncan och hans 

rumskamrater. De dyker upp till sist. Men Duncan stannar i dörröppningen. Han stirrar på Marian 

och vill inte komma in: ”’You didn’t tell me it was a masqureade,’ he said at last.”70 Han förklarar 

att  antingen han eller Marian skulle gå under om han följer med in. Sedan går han. Strax efteråt 

lämnar även Marian festen och får till sist tag på Duncan. Han tar med henne till ett  ställe, en ravin i 

utkanten av staden, där hon förklarar sitt dilemma – att  hon inte kan gå tillbaka till Peter. Duncan 

erbjuder ingen lösning på problemet, men är en sorts katalysator. Marian börjar agera. Hon går och 

handlar och startar ett sockerkaksbak. Hon bjuder in Peter (som inte vet att  han är dumpad). Han 

kommer, hon hämtar kakan i köket och säger att han försökt förstöra henne och att  hon gjort något 

som han kommer att gilla bättre (kakan i form av en kvinna). Peter flyr.

69 Atwood, The Edible Woman, s. 98.

70 Ibid., s. 301.



 Sista delen är bara ett kapitel. Marian tänker på sig själv i jagform igen.

 Panik handlar om Stefan och Författaren. De är självmedvetna och självtillräckliga. Deras 

tillvaro ställs dock på ända. För Stefans del är det hustrun Helenas beslut att lämna honom som får 

Stefan att tappa fotfästet i tillvaron och för Jonathan är orsaken kopplad moderns död och sambon 

som lämnade honom för många år sedan. 

 Vi får sedan omväxlande följa Stefan och Författaren. De längtar tillbaka till sin gamla tillvaro 

och känner sig främmande inför det  som händer dem. Stefan träffar andra kvinnor, men blir inte 

tillfredsställd. Han får problem med maten, jobbet, vännerna. Jonathan lyckas bli ovän med sin 

bäste vän, famlar i tillvaron och när hans före detta sambo kontaktar honom är det inte alls för att be 

att få komma tillbaka. 

 Jag hade inte Atwoods roman på skrivbordet för att söka referenser och idéer. När allt 

kommer omkring ville jag skriva en självständig berättelse som skulle kunna läsas utan att man 

tidigare hade läst The Edible Woman. Jag bestämde mig under skrivandets gång för att inte dela upp 

Panik i tre delar. Däremot ville jag använda några scener som finns med i The Edible Woman och 

som fastnat i mitt minne. Det var bland annat tvättstugan och festen. Och den utomstående 

katalysatorn. I mitt synopsis från 2008 hade jag med en räddningsplanka för Stefan, en elev eller 

dennes mor, på något vis. Räddningsplankan blev till sist en före detta elev, Lisa, som läser 

litteraturvetenskap på universitetet. Att låta Lisa ha en rumskamrat (sambo) är också inspirerat av 

Atwood, eftersom Duncan bor ihop med två studiekamrater (båda män). Scenen där Lisa tar med 

Stefan till en sänka intill stranden och filosoferar om livet är inspirerad av den scen där Duncan tar 

med Marian till en ravin. Temat med Stefans aversion mot mat kommer förstås från The Edible 

Woman, liksom den del där han bakar ett surdegsbröd i form av en man.

 Men, som sagt, detta var sådant jag plockade från minnet, under arbetets gång. Därför blev jag 

ganska glad och förvånad när jag då jag inför denna uppsats åter gick igenom The Edible Woman, 

upptäckte att mitt  arbetsnamn ”Panik” fanns med som en huvudingrediens och omnämns flera 

gånger, första gången på sidan 81 ”Something inside me started to dash about dithering mazes of 

panic.”71

 Jag såg i förordet till The Edible Woman att det betraktas som en feministisk roman. Min 

berättelse är ändå inte tänkt i första hand som ett inlägg i den feministiska debatten. Den är inte 

heller menad att framhålla mannen som någon sorts högre stående person. Stefan och Jonathan är 

däremot typiskt manliga, kanske till och med stereotypt manliga. Det är dock viktigt att  framhålla 
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att Panik utspelar sig i en annan tid och i ett annat land än The Edible Woman. Feminismens 

framgångar, inte minst genom att svenska kvinnor inte förväntas stanna hemma med barnen i den 

utsträckning som de gjorde på 1960-talet i Kanada, är en grundläggande skillnad i den kontext de 

två texterna skapats i. Snarast är det nu så att svenska kvinnor förväntas delta i 

samhällsutvecklingen, inte minst genom att förvärvsarbeta och delta i samhällsdebatten. Man kan 

förstås påminna sig att media ofta pekar på att det i Sverige fortfarande kvarstår löneskillnader 

mellan män och kvinnor, att arbetet i hemmet är ojämnt fördelat, att  kvinnor tar ut fler föräldradagar 

än män, att få kvinnor sitter i stora bolagsstyrelser etc. Detta påverkar självklart mitt, mina 

romangestalters och läsarens förhållande till frågor om genus och jämlikhet, och därmed hur vi 

tolkar texten. Därmed kan man säga att Panik har en intertextuell koppling till den kontext och det 

samhälle som den kommit till i, helt enligt Kristevas och Bakhtins teorier kring intertextualitet.

  För den som läser Panik  ur ett genusperspektiv, syns sannolikt att de kvinnliga gestalterna är 

bifigurer, utom möjligen Lisa, som har central betydelse i romanen. Trots detta framstår 

förmodligen kvinnorna som starkare än Stefan och Jonathan. Det är Helena som lämnar Stefan, det 

är Jonathans flickvän Cecilia som lämnar honom. Det är Helena som ansöker om skilsmässa och 

ställer olika krav. Det är Jonathans exsambo som bestämmer att han inte ska träffa deras 

gemensamma dotter. Jonathans äldre syster har ett klart övertag. Det är Lisa, litteraturstudenten, 

som både Stefan och Jonathan behöver som om en sorts räddningsplanka, och som på ett vis blir det 

för båda, men på sina egna villkor. 

 Ändå är det inte meningen att man ska tycka synd om mannen, som åtminstone i sin egen 

föreställningsvärld är den som egentligen har övertaget, eller åtminstone (till en början) kontroll 

över sitt liv.

 Karaktärerna i Panik liknar till viss del huvudpersonerna i The Edible Woman och detta är ett 

medvetet val. Stefan, han skulle kunna vara Marians fästman Peter i Atwoods roman. Stefans hustru 

Helena skulle kunna var Marian - om hon nu hade gift sig med Peter. Jonathan skulle kunna vara 

Marians rumskompis Ainsley och Lisa är förstås studenten Duncan. Lisas rumskamrat (sambo) 

Ossian är inspirerad av en av Duncans rumskamrat, Trevor, och Stefans kolleger på skolan har vissa 

likheter med Marians kolleger på kontoret. Jonathans vän Anders och hans fru och familj är 

inspirerade av Marians väninna som har familj. 

 Man kan med andra ord se en tydlig intertextuell anknytning när det gäller persongalleriet i 

Panik utan att de är kopior av förlagorna i Atwoods roman. Stefan, Jonathan och de andra i Panik 

lever i en annan tid i ett annat land och har andra egenheter än förebilderna. 



 Den intertextuella kopplingen även haft stor betydelse för innehållet, alltså skeenden och 

scener i Panik. En mycket tydlig koppling är scenen i slutet av Panik, där Stefan bakar bröd format 

som en man och bjuder hem sin frånskilda hustru Helena. Den scenen hade inte kommit till om inte 

Marian i The Edible Woman bakat en sockerkaka i form av en kvinna och sedan bjudit hem Peter. I 

Atwoods roman har scenen en central betydelse. Det är just detta rituella bakande som gör att 

Marian frigör sig från konventionen och kan slita sig loss från sin fästman och se sig själv igen som 

en människa i första person. I Panik är scenen betydelsefull på ett liknande sätt. Stefan har under ett 

drygt halvårs tid levt i ett slags limbo där han gått från en självsäker man med höga tankar om sig 

själv, en renlighetsiver och bacillskräck som hör i hop med hans låga tankar om andra människor, 

till att sjunka så lågt att han diskuterar livet med en lodis, sover på en parkbänk och helt medvetet 

pinkar på sin egen säng. 

 Den feministiska komponenten i The Edible Woman har inte någon direkt motsvarighet i 

Panik. Däremot kan man tydligt se att kvinnorna tar plats. De kvinnliga gestalterna är starka (om än 

kanske inte alltid sympatiska) karaktärer i Panik, medan Marian i The Edible Woman upplever sig 

själv som så obetydlig att  hon inte ens kan se sig själv i första person. Även om min grundtanke 

med en sarkastisk underton inte är helt  konsekvent, kan Panik förstås läsas som en satir över män 

som själva ser sig som lyckade projekt men i själva verket inte lyckats med särskilt mycket alls 

medan flera kvinnliga gestalter kan uppfattas som egoistiska och kanske även manligt burdusa. 

Männen blir i sin tur helt ställda när de står inför svårigheter. Med tanke på Barthes tankar om 

läsaren som medskapare av verket, är det fritt fram för läsaren att tolka Panik  som en satir över den 

manliga föreställningen om hur livet ska gestalta sig.

3.2 Intertextualitetens betydelse för språk, stil och berättarröst i 

Första meningen lyder i The Edible woman lyder: ”I know I was alright on Friday when I got up”72 

och man anar att något kommer att gå fel med huvudpersonen. Mittendelen är skriven i begränsad 

tredje person, med Marian i blickfånget. Man kan tänka sig att protagonisten Marian känner sig så 

främmande inför sin egen situation att hon inte ser sig själv som ett jag då hon genomgår den 

psykiska och fysiska omvandling som skildras i romanen. I slutet  säger hon också att hon åter kan 

tänka på sig själv i första person.
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 The Edible Woman är Marians berättelse i första respektive tredje person. Fokaliseringen sker 

hela tiden genom Marian.

 Berättarrösten i Panik ligger mycket nära Stefan och Jonathan och ska spegla innehållet i 

deras tankar. Man kan säga att  det i Panik finns två berättarröster som är Stefans och Jonathans, och 

kanske en tredje persons (författarens). Kopplingen till Atwoods roman gjorde att jag funderade 

över om jag skulle hålla fast vid tredjepersonsperspektivet. Efter att jag skrivit ett 30-tal manussidor 

och gjort en inlämning, fick jag av kursledaren Magnus Eriksson frågan om jag trodde att  detta 

skulle hålla i en hel roman. Jag blev också varse att jag låg alltför nära min huvudkaraktär. 

 Men trots att Margaret Atwoods Den ätbara kvinnan är skriven delvis i jagform och det kan 

vara lättare att föra fram inre tankar i jagform tvekade jag. Det fanns en del som talade för att jag 

skulle övergå till en jagberättelse. Men i den här romanen ville jag ändå inte kliva in i min 

protagonist. Jag valde då att ta ett steg tillbaka, och skapade Författaren (Jonathan), som i första 

scenen ser huvudkaraktären Stefan. Man får sedan följa dessa personer parallellt och man upptäcker 

förmodligen när man läser texten att de upplever ungefär samma saker, fast i olika kontexter.

 Min handledare Vasilis Papageorgiou nämnde i en kommentar Albert Camus, som är en 

filosofisk berättare i vars texter existentiella teman ofta finns med. Papageorgiou uttryckte sig så 

här: 

Jag tycker om texter som är skrivna med hjälp av ett koncist språk, elementära beskrivningar 
och uppenbar psykologi, men även i detta fall måste författaren kunna erbjuda något alldeles 
nytt, alldeles säreget. Jag tänker på författare som Camus eller Valtinos eller Kyrklund som låter 
det enkla, det elementära avslöja det tragiska i människornas existens eller handlingar.73

 
 Samtidigt framhöll Papageorgiou att han saknade detaljer och nyansering som kan göra texten 

personligare.

 Jag tolkade dessa kommentarer så att min text har ett koncist språk, elementära beskrivningar 

och uppenbar psykologi, att den i sin enkelhet säger något om livet och det tragiska i livet och om 

jag kunde göra texten personligare, skulle den bli bättre.

 Kommentaren fick mig att läsa Camus roman Främlingen.74  Den är skriven i första person. 

Enligt Michael Azar har Främlingen en existensfilosofisk tematik,75  precis som den existentiella 

essäboken, Myten om Sisyfos. I den skriver Camus: ”Människan känner sig hemma i en värld hon 

73 Vasilis Papageorgiou, kommentar, nov. 2012.

74 Albert Camus, Främlingen, övers. Jan Stolpe, Bonniers, Stockholm, 2009.

75 Ibid., s. 151-170.



kan förklara, om också på lösa grunder. Däremot blir hon en främling i tillvaron, om den plötsligt 

berövas alla illusioner och hållpunkter.”76 I Främlingen belyses livet genom jaget Mersault på ett 

till synes mycket enkelt sätt, genom ett vad jag uppfattar som vardagligt språk, det språk som 

Mersault använder. 

 Panik  innehåller många tankar som utgår från Stefan och Jonathan. Men eftersom det är en 

roman i tredje person, behöver jag i större utsträckning gestalta det  karaktärerna upplever. Detta gör 

jag exempelvis genom dialoger där deras tankar om livet, andra människor och tillvaron i allmänhet 

tydliggörs.

 Papageorgiou framhöll i det första seminariet och särskilt vid den första inlämningen hösten 

2012 att min text präglas av ”det  stereotypa”. Kanske är Stefan och Jonathan stereotypa. De har 

stereotypa tankar. Även här skulle jagformatet kunna göra skrivandet enklare och det stereotypa 

skulle kunna ingå i huvudkaraktärens tankevärld.

 Jag gjorde framemot jultid 2012, då jag första gången satt punkt för sista kapitlet, 

experimentet att byta Han till Jag (både när det gäller Stefan och Jonathan) på några stycken. Vid 

detta experiment märks tydligt  att min text ligger nära protagonisterna. Egentligen behöver jag bara 

byta ut pronomina. Blir texten annorlunda när ”jag” berättar? Jo, jag tycker ändå det. Men detta är 

ingen jagroman. Och med mina två huvudpersoner blir jagperspektivet märkligt. Speciellt 

inledningen, med två olika ”jag” blir lätt absurd. Stycket där Jonathan tänker på hur han såg sitt 

barn den enda gången blir vackrare i tredje person, tycker jag. Och där ”jag” (Stefan) står på 

järnvägsvallen i begrepp att begå självmord blir det inte särskilt spännande – ”jag” måste väl 

överleva för att kunna berätta vidare? 

  Som jag skrev i teoridelen konstaterar Nikolajeva att det  enligt narratologin inte finns någon 

grundläggande skillnad mellan jagberättande och tredjepersonsberättande när fokaliseringen är 

intern.77 Även om jagformen skulle fungera bra i Panik, försvinner den osäkerhet läsaren har och 

som jag vill vidmakthålla om vem som egentligen berättar. Är det Stefan, Jonathan, eller någon 

annan? Är det en oberoende berättare eller inte? Den osäkerheten försvinner när ”jag” berättar. Då 

är ”jag” den som skriver berättelsen, även om författaren inte är synonym med ”jag”. Jag vill ha 

kvar osäkerheten och kanske fungerar min teknik. Kurskamraten Anna Nygren skrev så här i en 

kommentar (frånvarouppgift 2, ht 2012):
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Sofia har två berättarplan, vilket gör känslan av metafiktion stark. Det här tycker jag är 
intressant. När jag läser kopplar jag samman de två olika historierna och ser dem i ljuset  av 
varandra. Jag upplever att det  på ett sätt skapar känslan av den opålitlighet som jag själv vill 
komma åt.

 

 Det faktum att jag har två huvudkaraktärer, gör alltså att jag trots allt håller fast vid 

tredjepersonsperspektivet. 

 Berättarperspektivet i The Edible Woman har alltså inte haft någon direkt  betydelse för 

berättarperspektivet i Panik. Däremot fick läsningen av annan litteratur med existensfilsofisk 

tematik mig att allvarligt fundera över om jag skulle göra förändringar och använda mig av en, eller 

kanske två olika jagberättare. 

 Jag anser att språk och stil i The Edible Woman, känns ungdomlig och enkel, rakt på sak utan 

stora utsvävningar och egentligen ganska torr och saklig. Här är ett parti precis i slutet  på del ett där 

Marian just har sagt ja till fästmannen Peters frieri och därefter kysst en man (Duncan) hon mött på 

tvättomaten.

Ainsley is in the kitchen. I’ve hardly seen her today. I can hear her walking about  on the other 
side of the door, humming intermittently. I feel hesitant  about  opening the door. Our positions 
have shifted in some way I haven’t yet  asserted, and I know I would find it difficult to talk with 
her.78

 Ofta upplever jag språk och stil som lite distanserat, trots att fokaliseringen ligger nära 

Marian. En beskrivning när Marian ligger i badet:

From their elevated position her eyes had a long vista of white concave enclosing walls and 
semi transparent water, her body inslated, extending in a series of curves and hollows down 
towards the terminal peninsula of legs and the reefs of toes; and beyond that a wire rack with the 
soap dish, and then the taps.79

 Trots att jag inte medvetet försökt likna Atwoods stil tycker jag att språket i Panik, precis som 

i The Edible Woman, för det mesta är enkelt och rakt på sak. Kurskamraten Ingrid Ahnelöv 

kommenterade hösten 2011: ”Din text är välskriven, och du har en lätthet i språket.” Våren 2012 

skrev kurskamraten Irene Mikrut i en kommentar: ”texten känns naturlig och det rullar på när man 

läser.” 

78 Atwood, s. 123.
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 Jag ville att språket ibland skulle vara kanske lite mer poetiskt, vilket Susanne Juhlin 

uppfattade: ”De avsnitten som rör Författaren är mer poetiska” skrev hon i en kommentar hösten 

2012. Anna Nygren kommenterade: ”Du har ett väldigt bra språk, där du växlar mellan 

vardagsspråk och lite mer poetiska formuleringar. Det är medryckande och hela tiden intressant.”

 Jag har till en viss del inspirerats av den Elisabeth Hjorts stil i romanen Hängivelsen.80  Jag 

uppfattar stilen i den berättelsen som uppbruten och ibland kaosartad och det har jag också velat ha 

i vissa stycken. Precis som i Margaret Atwoods roman, skriver huvudpersonen i Hängivelsen för 

övrigt om sig själv i tredje person, för att i slutet kunna komma tillbaka till första person.

 Jag har försökt variera min stil i Panik. För att ge extra spänning i texten upprepar jag ibland 

något: ”Så sa hon inte. Så sa han inte. Så menade de.”81 Ibland använder jag korta meningar för att 

ge en känsla av rörelse i texten: 

Skav över axlarna. Väskan kvar, dunkade mot ryggen när han skyndade på stegen. Upp för 
trapporna. Framför dörren. Nyckeln, nyckeln i väskan? I ytterfacket? I innerfacket? I jackan? I 
låset. Tystnad. Mörker och tystnad mötte Författaren.82

  Ibland dyker alliterationer upp: ”Förlust Förfång Förlorande Förfärlighet Feg Fejka Fantasi 

Fiktion”83 Det är Jonathan som skriver.

 Över huvud taget försöker jag tänka mig in i hur huvudkaraktärerna talar och tänker i vilket 

språk de är bekväma, och lägga romanens språk någonstans där. Just det psykologiska uttrycket är 

något som jag har försökt att få till, både i dialogen, i gestaltningen och i de mer deskriptiva 

partierna.

 Men jag vill ibland att  språket ska vara poetiskt. Detta avsnitt kan applicera på antingen 

Stefan eller Jonathan, eller på båda:

Dvala, att  ligga i dvala, att sova utan att sova, att söka kontakt men inte hitta ut. Runtomkring 
sommar, tusen färger, ett  rum, träd utan löv, vind som viner, ett stilla vatten. Snöflingor mot 
natthimmel. Fötter som inte når ned.84
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 Stilen är subjektiv eftersom livet och händelserna skildras genom Stefans och Jonathans 

tankar. Och jag tror att jag hittat den stil som jag vill åt. Kurskamraten Marita Olofsson skrev i en 

kommentar våren 2012 att hon tyckte att det fanns en sorts enkelhet i min text som tilltalade henne. 

Irene Mikrut, uttryckte sig i en kommentar i oktober 2011 så här: ”Du har en märklig förmåga att 

skildra tankar och känslor på nästan krypande, verkligt sätt.”

 Den intertextuella förbindelsen till The Edible Woman har, som ovan beskrivits, alltså inte haft 

någon större inverkan på språk eller stil i Panik. Ändå menar jag att det  finns likheter. Det är det 

direkta och raka som utgör dessa likheter. Panik har dock en mer varierad stil med fler poetiska 

inslag och inspirationen till detta har jag bland annat fått från Elisabeth Hjorts roman Hängivelsen.

 Panik  har vad Nikolajeva kallar begränsad allvetande berättare.85 Man kan mycket väl kalla 

det för en intern fokalisering, där fokaliseringen växlar mellan de två huvudpersonerna. Min 

handledare Vasilis Papageorgiou betecknade i sin kommentar i november 2012 berättarrösten så 

här:

Texten har en varm och smidig berättarröst, det vemodiga kommer säkert och övertygande fram, 
och dialogerna är levande, de har ett  tempo som väl byggt och som tillsammans med den övriga 
textens alerta, ibland dynamiska rytm, är det  viktigaste skönlitterära elementet  i texten, anser 
jag.86

  Att berättarrösten är varm kändes som en mycket vänlig kommentar och att  den dessutom är 

smidig antyder att romanen är lätt att ta till sig.  

 Även perspektivet ligger mycket nära huvudpersonerna. Ibland vet man kanske inte vem av 

dem som textstycket syftar på, och det är meningen. De stycken som bra hänvisar till ”han” eller 

bara består av tankar ska kunna handla om båda personerna. Om de nu är två olika personer.

 Berättarrösten är anonym, begränsad tredje person, eller är den? En av karaktärerna, Jonathan, 

hävdar att han är författare. Men skriver han om Stefan? Och är det han som skriver sin egen 

berättelse? Inget tydligt svar finns, även om det sista kapitlet antyder vem som egentligen är 

författaren.

 Papageorgiou skrev följande i en kommentar: ”[...] samtidigt får jag känslan av en berättare 

(författare) som kontrollerar texten en aning för mycket, vilket leder till några få träiga uttryck.”87 

Kommentaren föranledde mig att försöka ladda texten med sådana detaljer som gör Panik mer 

85 Nikolajeva, s. 149.

86 Vasilis Papageorgiou, kommentar, Kreativt skrivande III, Linnéuniversitetet, dec. 2012.

87 Vasilis Papageorgiou, kommentar, Kreativt skrivande III, Linnéuniversitetet, feb. 2013.



personlig och lyfter fram textens egen röst. Om jag lyckats släppa kontrollen är en annan sak. Det är 

ganska tydligt att den relativt täta intertextuella förbindelsen till The Edible Woman har styrt 

berättandet i Panik i en viss riktning, som den inte skulle ha fått om jag inte haft Atwoods roman 

som inspiration. Kanske har denna styrning också gjort att jag inte velat eller förmått släppa 

kontrollen över händelseutvecklingen och berättarrösten.

 

 

4 Sammanfattning
4.1 Sammanfattning

Insikten i vad intertextualitet är blev en ögonöppnare för mig. Den fick mig att plocka fram ett 

gammalt manus och tänka på det i intertextuella termer. Jag hade Margaret Atwoods roman The 

Edible Woman i åtanke. Panik utvecklades till Panik (Den ätbare mannen) och fick en tydlig 

intertextuell koppling till Margaret Atwoods roman, åtminstone om man använder den tolkning av 

intertextualitet som Gerard Genette förespråkar.

 Mina handledares och kurskamraters kommentarer har varit till stor hjälp. 

Berättarperspektivet kom i fokus då Magnus Eriksson kom med sina första kommentarer. Men 

istället för att gå in i protagonisten Stefan och göra en jag-berättelse skapade jag ännu en 

huvudkaraktär som först hette Författaren och som jag sedan gav namnet Jonathan. Jag hade två 

huvudpersoner och en obekant berättare. Ett tag tänkte jag mig att  Jonathan skulle vara berättaren. 

Men det kanske han inte är. Detta är ännu oklart, eller kanske snarare något som läsaren får fundera 

över.

 Skrivandet av Panik  har på olika sätt  påverkats av den inspiration jag fått från Margaret 

Atwoods roman och berättelsen har därmed delvis styrts av den intertextuella kopplingen. Tematik, 

händelser och karaktärer har alla tydliga förbindelser med förlagan. Däremot har min berättelse inte 

påverkats på samma sätt av The Edible Woman för att forma stil, struktur, berättarröst  och 

berättarperspektiv.  Dessa komponenter har dock delvis påverkats av andra romaner jag har läst och 

man kan därmed säga att  det  finns intertextuella referenser mellan Panik och annan 

samtidslitteratur.

 Struktur och berättarperspektiv orsakade en del funderingar. The Edible Woman är uppdelad i 

tre delar. Den inleds som en jag-roman, övergår till tredje person och återgår till jag-perspektiv i 

slutet. Jag har inte delat upp Panik på motsvarande sätt. Det faktum att Panik  i stället har två 

huvudpersoner var en av orsakerna till att jag höll fast vid att tredjeperson genom hela berättelsen. 
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Berättarrösten ligger hela tiden nära Stefan respektive Jonathan och fokaliseringen mellan dem 

växlar. 

 Atwoods roman betecknas som feministisk. Själv kallar hon den för protofeministisk eftersom 

hon skrev den innan feminismen blev en stor rörelse i slutet  av 1960-talet. Panik  har inget 

feministiskt tema. Den är däremot påverkad av den sociala kontext när det gäller samhällsfrågor  

och feminism som råder i Sverige i dag och har därmed den typ av intertextualitet som bland andra 

Mikahil Bakhtin och Julia Kristeva framför. Stefan och Jonathan kan ses som stereotypt manliga. 

Däremot är kvinnorna starka och man kan säkert  läsa min berättelse ur ett  feministiskt- eller ur ett 

genusperspektiv. Tolkningen är helt upp till läsaren som därmed enligt Roland Barthes med flera 

blir en intertextuell medskapare.
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