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Abstract: This Master’s thesis explores three contemporary Swedish poets’ –
Lars Mikael Raattamaa, Anna Hallberg and Johan Jönson –
understanding of their work as a political activity. By using 
Jonathan Culler’s theory on literary competence and literary 
conventions as a theoretical tool for an idea analysis, the three 
poets' arguments for or against certain literary techniques, and their 
ideas about readers and reading, are explored and discussed. In 
what ways are established literary methods questioned by the three 
poets? In what ways are established theories on readers and 
reading questioned? In what way can their poetic work be regarded 
as political? As a background, the debate about poetry in Swedish 
newspapers and literary magazines is presented, as well as the 
common focus on readers and reading in social sciences and in 
humanities and arts. The trend is to interpret the reader as active 
and creative. Following this trend, and surpassing it, the three 
Swedish poets challenges established literary techniques and 
established theories on readers and reading. 
  The ideas of the three poets can be summarized as follows: The 
poet must be very conscious about different literary techniques and 
their effects. Poetry and literature must not be written in ways that 
is hierarchic or undemocratic. That is: literary competence is 
actually not important. The meaning of the poem or the text is in 
the mind of the reader, not in the mind of the poet or the writer. 
The poets aim and goal must be to write a kind of poetry that is 
accessible to all people, unregarded literary competence or such 
things as literary conventions. 

   

Nyckelord: reader response, läsning, läsprocess, idéanalys, skönlitteratur, 
poesi, Jonathan Culler
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1. INLEDNING
Poesin glider undan alla försök till kategoriseringar, temperaturtagningar och 
mätningar över huvud taget. Vilket är som det skall. Ändå gör litteraturvetare, 
kritiker och även poeter alltjämt försök att fånga diktens ”väsen”, likaså är man 
flitiga när det gäller att förstå och värdera aktuella strömningar. Att skriva om 
dikt gör man med andra ord mot bättre vetande. Men att skriva om dikt är också 
att fortsätta ett samtal som pågått i århundraden. Trots, eller snarare på grund 
av, poesins undanglidande karaktär, finns där uppenbarligen något som pockar 
på uppmärksamhet och som inbjuder till ständigt nya formuleringsförsök.

Under åren 2003-2005 läste jag ett flertal debattinlägg i diverse dagstidningar 
och tidskrifter som handlade om den svenska samtidspoesin. Det samlade 
intrycket av dessa var dels att något nytt på allvar hade fått fäste inom svensk 
lyrik, och dels att detta nya mötte envist motstånd från flera håll. Erfarenheten 
att poesi fortfarande kunde frambringa såväl starka känslor som uppflammande 
debatter födde hos mig en nyfikenhet att undersöka vad det var för idéer som 
var i omlopp. I debattinlägg efter debattinlägg fann jag ord och begrepp som 
”kommunikation”, ”främlingsfientlighet”, ”hierarkier”, ”folkbildning”, 
”demokrati”, och ”ideologier”. Det var med andra ord inte ”bara” frågan om 
estetiska meningsskiljaktigheter – främst var det frågan om politiska eller 
ideologiska motstridigheter. Idén till föreliggande uppsats var därmed född. 

Som bibliotekarie ser jag tydligt att den nyare poesin har svårt att nå ut till 
presumtiva läsare. Det hela ser ut att vara en ond spiral som förmodligen är svår 
att få bukt med. Ofta är poeterna själva helt enkelt inte tillräckligt intresserade 
av att bli lästa av så många som möjligt. Mycken svensk poesi blir en 
angelägenhet bara för en mindre grupp, en inre krets. Vilket i förlängningen 
innebär att bibliotek, bokhandlare och bokförlag ofta saknar kunskap och 
intresse att försöka få ut den nya poesin.

Men som bibliotekarie måste jag ändå ta ställning till exempelvis Kulturrådets 
återkommande utskick av böcker som de gett litteraturstöd. De tre poeter som är 
aktuella i föreliggande arbete har upprepade gånger fått litteraturstöd, varför 
deras böcker finns tillgängliga på många bibliotek runtom i Sverige. Frågan är 
dock, som sagt, hur många som verkligen läser deras böcker. Jag tror de är få, 
bland annat på grund av bristfällig kunskap om vad som ligger bakom poeternas 
sätt att arbeta – och deras politiska engagemang. Och det är i det sistnämnda 
som jag härmed kommer att fördjupa mig.

Den svenska poesin befinner sig i ett mycket spännande skede, kännetecknat 
inte minst av pluralism och diversitet. Det finns många fler röster att lyssna till, 
än de som kommer till tals nedan. Jag vill därmed redan inledningsvis 
understryka att studien inte på något sätt ämnar behandla det svenska poetiska 
landskapet i stort, utan endast ett visst stråk i det – vars inflytande på Sveriges 
litterära klimat dock inte skall underskattas.

Tidigare har jag i en hemtentamen sökt tolka den svenska poesin utifrån 
enskilda poeters i mitt tycke vacklande självsyn, kännetecknad inte minst av 
tvivel beträffande den egna rollen och diktens uppgift i samhället. Med denna 
uppsats hoppas jag ha funnit ett svalare, mer tillbakalutat betraktelsesätt, och 
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med hjälp av en metodologisk analys komma fram till slutsatser som går utöver 
mina egna preferenser och förutfattade meningar. 

1.1 Bakgrund
Här finns varken anledning eller utrymme att heltäckande presentera inläggen 
som gav den första impulsen till föreliggande studie. Dock, nyare svensk poesi 
läses inte av många människor och den så kallade ”språkmaterialistiska” 
tendensen är följaktligen okänd för många. Någon sorts introduktion har av den 
anledningen känts nödvändig. Nedan sammanfattas därför några debattinlägg, 
vilket samtidigt fungerar som en mjuk introduktion till vissa ord och begrepp 
som återkommer i debattexterna och som därmed är aktuella i uppsatsen.

Därefter följer en kortare presentation av tidskriften OEI i Sverige och 
L=A=N=G=U=A=G=E-rörelsen i USA. Detta för att förtydliga hänsyftningarna 
i de presenterade debattinläggen och för att ge en stabilare idémässig bakgrund 
till den nya strömningen inom svensk poesi. Även för att i själva analysen slippa 
förklara vissa begrepp som dyker upp.
  Inte minst tjänar den längre inledningen till att tidigt slå fast det fokus på 
läsning och läsare som finns både i debatterna och i den 
L=A=N=G=U=A=G=E-inspirerade tidskriften OEI. De tre poeter som är 
aktuella för uppsatsen är med andra ord del i ett större sammanhang, en 
internationell strömning.

1.1.1 Debatterna
När jag började ta del av debatten om ny svensk dikt var jag ovetande om att 
den pågått under längre tid. Och något bestämt datum för när den startade är av 
flera skäl vanskligt att försöka sätta. Mest riktigt är nog att se den som en 
naturlig del i en diskussion om dikt som pågått i århundraden. En viktig 
introduktör av nya idéer inom svensk dikt har dock sedan ett par decennier 
tillbaka varit litteraturkritikern Åsa Beckman på Dagens Nyheter, varför jag 
låter henne få första ordet. 

I september 2000 publicerar Beckman sin artikel ”Farväl till ditt och datt-
poesin”, i vilken hon menar att poeter i allt större grad lämnat det lilla formatet, 
och att ”många har varit skeptiska till föreställningen om ett sammanhållet 
diktjag som talat med en samlad, centrallyrisk stämma”1. 
  Att hitta enstaka dikter i en diktsamling som man kan sätta upp på 
kylskåpsdörren blir allt svårare, eftersom poeterna börjat sprida ut texten, både 
formmässigt och innehållsmässigt. Beckman jämför det nya skrivsättet med hur 
konstnärer numera arbetar med installationskonst, performances och 
objektskonst. För diktläsaren innebär detta att han eller hon i större utsträckning 
involveras i dikten än tidigare, eftersom koncentration och enhetlighet inte 
längre eftersträvas. Enligt Beckman har den nya diktens former varit på väg 
länge och nämner till exempel de svenska konkretisterna på 60-talet2.

                                               
1 Beckman, Åsa (2000): ”Farväl till ditt och datt-poesin”, Dagens Nyheter 2000-09-12, s B02
2 Ibid.
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I Dagens Nyheter respektive Lyrikvännen debatterade vintern 2003/2004 poeten 
och litteraturkritikern Anna Hallberg och poeten Håkan Sandell metaforens vara 
eller icke vara inom samtida poesi. Medan Hallbergs ”Metaforen – bättre förr 
om åren”3 är en genomgång av olika strategier som poeter använder sig av för 
att komma till rätta med en litterär trop som många i dag betraktar som 
föråldrad, så är Sandells replik ”Den farliga metaforen”4 skriven i affekt och det 
är tydligt att han intar försvarsställning. 

Hallberg hävdar att det i Sverige finns en utbredd metaforkritik och hennes text 
är en redovisning av hur den ser ut hos olika teoretiker och poeter. Hon talar 
med andra ord ej i egen sak. Det anmärkningsvärda är att Sandell uppenbarligen 
tar Hallbergs artikel som ett påhopp. Han talar nedlåtande om ”språkpoeterna” 
och utropar: ”Språket är inte världen, språket är kommunikation med världen.”5

Detta trots att Hallberg i sin artikel poängterar att man inte alls kan tala om en 
”enad grupp av ’språkmaterialister’”6.

Sandell menar att Hallberg står för en akademisering av dikten, som är en sorts 
elitism. Han uppmärksammar samtidigt att den syn på poesi han rasar mot utger 
sig för att vara just folklig och demokratisk. Sandell avfärdar detta: ”Denna 
Anna Hallbergs förvärvade folklighet klingar dessvärre falsk i mina öron.”7

Metafordebatten närmar sig därmed en politisk eller ideologisk dimension, 
vilket Hallberg i en replik till Sandell understryker genom att beteckna hans 
resonemang som ett uttryck för ”ideologisk trångsynthet”8.

I och med att Lyrikvännen fick ny redaktion 2004 debatterades de nya 
redaktörernas syn på dikt i en rad inlägg i Borås Tidning vintern 2004/2005. 
Enligt till exempel litteraturkritikern Petter Bengtsson har Lyrikvännen i och 
med redaktionsbytet skiftat inriktning, från att tidigare varit ett andningshål i ett 
poesisverige som alltmer låtit sig influeras av språkmaterialistiska idéer: ”Just 
nu blåser det åt språkmaterialistiska OEI:s håll. Tidskriftens [det vill säga OEI] 
allt mäktigare skribenter lyfter, ofta oemotsagda, fram varandra på 
dagstidningarnas kultursidor – och plötsligt har språkmaterialismen, genom ett 
par strategiska positioneringar, blivit det stora inom ny svensk poesi.”9

Att det är ideologiska och politiska tankeångar som ligger bakom debatten 
kommer fram speciellt i dåvarande Lyrikvännen-redaktören Daniel Sjölins 
inlägg, där han bland annat understryker tidskriftens folkbildande uppdrag: 
”Folkbildningens absoluta grundpelare är att introducera och visa fram det 
främmande. /.../ För mig, halva Lyrikvännens redaktion, medför detta en vilja att 
redovisa min egen erfarenhet av att ha konfronterats med poesi jag först velat 
avfärda – att ha konfronterats och ännu ständigt konfronteras med min 
inneboende främlingsfientlighet.”10

                                               
3 Hallberg, Anna (2003): ”Metaforen – bättre förr om åren”, Dagens Nyheter 2003-12-06, s B12
4 Sandell, Håkan (2004): ”Den farliga metaforen”, Lyrikvännen nr 1 2004, s 193-198
5 Ibid., s 196
6 Hallberg (2003), s B12
7 Sandell (2004), s 194
8 Hallberg, Anna (2004): ”Den enda tillåtna poesin?”, Dagens Nyheter 2004-02-27, s B11
9 Bengtsson, Petter (2005): ”Sjölin går dit vinden blåser”, Borås Tidning 2005-02-14, s 12
10 Sjölin, Daniel (2005): “Elitism eller folkbildning?”, Borås Tidning, 2005-01-11, s 13
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Sjölin får genast mothugg från kulturskribenten Håkan Lindgren, som 
ifrågasätter den citerade uppfattningen av folkbildning: ”Han [Daniel Sjölin] 
avslutar artikeln med att tala om folkbildning kontra elitism. Han och 
Lyrikvännen står naturligtvis för folkbildningen. Att avfärda folk som inte 
uppskattar samtida poesi genom att jämföra dem med rasister är ett mycket 
konstigt sätt att bedriva folkbildning på.”11

I skrivande stund (försommaren 2007) har en ny poesidebatt blossat upp på 
svenska dagstidningars kultursidor. Återigen är det OEI:s författare och 
skribenter, samt de som anses influerade av dem, som pekas ut som litterära 
makthavare. Initiativtagaren till debatten, Johan Lundberg, som är chefredaktör 
för tidskriften Axess, sammanfattar tidigare debatter och menar att situationen är 
allvarlig. Utgivningen på de stora förlagen är strömlinjeformad och styrd av en 
mindre klick invigda:

Ser vi till lyrikutgivningen, domineras den av föregivet avantgardistiska 
formexperiment, med rötter i 60-talets konkretism och så kallade languagepoesi. 
De stora förlagen ger nästan uteslutande ut ung poesi som är relaterad till 
kretsarna kring tidskrifterna OEI och Glänta.12

Debatten fortgår, men det är samma aktörer som ofta i negativa ordalag pekas ut 
och med återkommande argument. Vad är det då för grupp av redaktörer, 
kritiker och poeter som utpekas?

1.1.2 OEI i Sverige och L=A=N=G=U=A=G=E i USA 
Första numret av tidskriften OEI kom ut 1999. Redaktionstexten för detta första 
nummer avslutades med utropet: ”Den statistiske läsaren är död – länge leve 
läsaren.”13 Orden avslöjar tidskriftens vilja att ruska om och störa den rådande 
ordningen inom litteratursverige. Symptomatiskt hävdar man i redaktionstexten 
att utmanandet av gängse skrivsätt är ”en politisk handling” och att det ”handlar 
om att bryta vanor, läs- och skrivvanor”14. Man proklamerar för en läsare 
bortom TV-underhållningens och informationssamhällets sfärer. Därmed söker 
man sig också bort från gängse kommunikativa, narrativa och dramaturgiska 
strukturer, bort från de sätt att tala, läsa och skriva som gemene man är bekant 
med: ”Komplexiteten är på detta stadium viktigare än identiteten, avbrott och 
täthet viktigare än den släta narration som alltid betonar det redan kända på 
bekostnad av det oidentifierade. Kort sagt: ordsakssammanhang hellre än 
orsakssammanhang.”15

Innehållet i OEI är av den anledningen halsbrytande oförutsägbart och hittills 
har man behandlat till exempel idioti, störningar, påhittade språk, misstag, brus, 
visuell poesi och poesi skriven av maskiner. Lekfullhet sätts framför allvar, det 
artificiella framför det äkta och innerliga, allt för att ställa på ända alla 
konventionella och förutfattade meningar om poesi.

                                               
11 Lindgren, Håkan (2005): “En konstig folkbildning”, Borås Tidning, 2005-01-27 s 15
12 Lundberg, Johan (2007): ”Poesi?”, Expressen 2007-05-22, s
13 ”EAIOE”, Redaktionell text till OEI nr 1 1999. Namn på upphovsmän saknas. www.oei.nu [2006-02-08]:
14 Ibid.
15 Ibid.
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Idén till tidskriften OEI uppkom på en litteraturkonferens ägnad Gertrude Stein, 
i St. Louis 1999. Delar av redaktionen höll då till i Buffalo, där man kom i 
kontakt med bland andra Charles Bernstein, en av förgrundsgestalterna i den så 
kallade L=A=N=G=U=A=G=E-rörelsen på 1970-talet16. Kring 
L=A=N=G=U=A=G=E Magazine samlades en heterogen grupp poeter som 
endast hade det gemensamt att de vände sig emot de dominerande 
strömningarna på 60-talet och ansåg sig komma med ”en annan modernism”17. 
Av de större tidskrifterna och etablerade kritikerna ansågs dock kretsen kring 
L=A=N=G=U=A=G=E vara ”ett exklusivt kotteri som skrev obegripligt”18, en 
kritik som känns igen idag då liknande ord används för att kritisera OEI. 

Beteckningen ”L=A=N=G=U=A=G=E” skall understryka rörelsens önskan att 
göra språket fritt, att demokratisera det. Inga tolkningar av verkligheten eller det 
litterära verket skall sättas framför den andra. Eller som Lars Mikael Raattamaa 
sammanfattat det: ”Varje bokstav är lika mycket värd. L är lika med A är lika 
med N är lika med G är lika med U är lika med A är lika med G är lika med E. 
Ordkommunism. Bokstavskommunism.”19

Poeten Lyn Hejinian har i en intervju sammanfattat bakgrunden till 
L=A=N=G=U=A=G=E-rörelsen på följande sätt:

Att tala om Vietnamn som en dominobricka som, om den föll, skulle träffa Laos 
som då i sin tur skulle få Burma att falla, tills hela jorden skulle vara täckt av 
kommunistiska dominobrickor som trillat – det var en övertygande metafor på sin 
tid, /.../ men inte desto mindre en lögn. Av någon anledning var vi flera poeter i 
olika delar av USA som satte oss ner för att granska språket och de ideologier som 
dolde sig i de alldeles vanliga vardagsfraserna. Vi sökte oss till varandra med nya 
tidskrifter och diskussionsgrupper kring filosofer som Wittgenstien, Heidegger och 
Derrida. När vi väl fann varandra, släppte vi inte taget, Så, så småningom bildades 
den del av Language Poetry-rörelsen som jag var med om att bygga upp.20

Citatet förklarar OEI:s misstänksamhet mot det dagliga språket, samt deras vilja 
att göra upp med etablerade och dominerande uttryckssätt inom till exempel 
litteraturen. 
   

1.2 Vetenskaplig kontext 
Återkommande i presentationerna ovan är att de olika poeterna och debattörerna 
understryker skrivandet och läsandet av dikt som politiskt eller ideologiskt 
betydelsefull. Vissa sätt att skriva och läsa anses som mer riktiga än andra, och i 
några inlägg poängteras också att det är avgörande huruvida läsaren betraktas 
som passiv mottagare eller om denne involveras i diktläsandet som medskapare. 
Detta synsätt kan ses som influerat av den allmänna trenden inom flera human-
och samhällsvetenskaper: fokuseringen på interaktivitet, vilket inom 
litteraturteorin innebär ett tilltagande intresse för läsarens aktiva kreativitet i 
samband med läsning av inte minst skönlitteratur. 
                                               
16 Lundh, Johan (2005): ”Fyra frågor till OEI” [Intervju], www.konsten.net/narbild/oei_fragor.html [2007-02-04]
17 ”EAIOE”. Redaktionell text till OEI nr 6 1999. Namn på upphovsmän saknas. www.oei.nu [2006-02-08]:
18 Ibid.
19 Raattamaa, Lars Mikael (2003): Politiskt våld, s 49
20 Lundström, Marie (2003): ”Att skriva sitt liv – och misslyckas. Möte med Lyn Hejinian”, Lyrikvännen nr 2 
2003, s 12
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Följande avsnitt är en presentation av strömningar inom detta fält. Därefter 
argumenteras för hur uppsatsen är ett bidrag till ämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap.

1.2.1 Läsarorienterad litteraturteori
Från 1970-talet och framåt har litteraturteoretiker och litteratursociologer visat 
ett tilltagande intresse för läsaren. Den amerikanska sociologen Wendy 
Griswold menar att ”den nya synen på läsarna som kreativa aktörer snarare än 
passiva mottagare”21 blivit den viktigaste riktningen inom litteratursociologin. 
Likaså talar den svenske litteraturvetaren Claes Entzenberg om en ”förskjutning 
från texten som autonomt objekt till läsaren som mottagande subjekt”22 inom 
akademisk litteraturteori, och menar att det handlar om en allmän trend inom 
humanvetenskaperna. 

Läsaren ses inte längre som anonym eller passiv, utan snarare som, med 
Griswolds ord,  ”en hjälte”23. Litteraturforskare har dock närmat sig läsaren 
utifrån ett flertal olika perspektiv, någon enhetlig forskning utifrån 
gemensamma ugångspunkter är det inte frågan om. Med Entzenbergs ord 
handlar det snarare om ”arbeten som innehåller sammanfallande men lika ofta 
kontradiktoriska betraktelsesätt”24. Han delar dock upp forskningsbidragen i två 
olika kategorier: de som handlar om den faktiske läsaren och de som handlar om 
den hypotetiske läsaren.25

Till den första kategorin räknas givetvis litteratursociologiska undersökningar. 
Hos Griswold finner vi exempel på en rad olika studier inom 
litteratursociologin, och bland annat nämner hon kön, klasstillhörighet, 
yrkesstatus och nationalitet som faktorer som bestämmer läsares preferenser, 
tolkningar och vanor. Detta medan Entzenberg till den första kategorin vill 
knyta an alla de studier som grundar sig på ren empiri:

Empiriska studier inriktar sig på att studera faktiska människors läsande och deras 
respons, som individer eller som grupp med delad social kontext. Perspektiven kan 
variera: tonvikten kan ligga på psykologiska kulturella, historiska, politiska eller 
sociala faktorer etc.26

Till den andra kategorin hör teorier om idealläsare eller kompetenta läsare som 
används för att diskutera kommunikation och förståelse i mer allmänna ordalag. 
Griswold skriver exempelvis att litteratursociologer ofta tillskriver läsaren en 
viss ”läsarpsykologi”, det vill säga en generell uppfattning av hur det går till då 
vi läser.27 Detta för att kunna fokusera på det som sociologen verkligen är 

                                               
21 Griswold, Wendy (1997): ”Aktuella tendenser inom litteratursociologin”, Litteratursociologi. Texter om 
litteratur och samhälle, s 53
22 Entzenberg, Claes (1993): ”Läsarorienterad semiotik och pragmatik”, Modern litteraturteori: från rysk 
formalism till dekonstruktion DEL 2, s 88
23 Griswold (1997), s 53
24 Entzenberg (1993), s 88
25 Entzenberg (1993), s 89
26 Entzenberg (1993), s 89
27 Griswold (1997), s 55
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intresserad av. På samma sätt skapar till exempel semiotikern Umberto Eco 
begreppet ”modelläsare”, för att kunna beskriva hur författare går tillväga när de 
skriver: genom att hela tiden befinna sig i dialog med och prova sina idéer på en 
tänkt läsare.28

Det finns dock även teoretiker som försökt överbrygga gapet mellan den 
faktiske och den hypotetiske läsaren. Till exempel har den amerikanske 
litteraturteoretikern Jonathan Culler istället fokuserat på de faktorer som binder 
författaren och läsaren samman, det som gör att en litterär text blir förstådd över 
huvud taget: konventioner, koder, regler, tekniker och kompetens.29 Speciellt 
det sistnämnda har blivit Cullers främsta bidrag till den allmänna tendensen som 
sätter läsaren i centrum. Enligt Culler är läsarens litterära kompetens helt 
avgörande för vilken betydelse en text får, samtidigt som han understryker att 
det därmed alls inte blir frågan om något relativistiskt synsätt: 

Om distinktionen mellan att förstå och att missförstå vore irrelevant, om ingendera 
parten i en diskussion trodde på distinktionen, skulle det inte vara någon större idé 
att diskutera och argumentera om litterära verk och än mindre att skriva om dem.30

Culler har kallats för ”en litteraturteoriens internationelle diplomat”31 och i hans 
texter sammanfattas och problematiseras såväl amerikanska som europeiska 
idéströmningar. Detta arbetssätt gör den aktuella trenden ännu tydligare: 
läsarens kreativitet är satt i centrum. Även om perspektiven och metoderna 
skiftar hos olika teoretiker, är det uppenbart att den gamla 
kommunikationsmodellen med en aktiv sändare i ena ledet och en passiv 
mottagare i det andra, inte längre är användbar. En teoretiker som Jonathan 
Culler överbryggar med andra ord inte bara gapet mellan den faktiske och den 
hypotetiske läsaren, även gapet mellan författare och läsare tycks minska. 
Litteraturvetaren Anders Palm sammanfattar kort: ”För Culler är läsaren i lika 
hög grad som författaren en homo significans – en betydelseskapande 
människa.”32

Ett ytterligare annat perspektiv är det poststrukturalistiska, eller det 
dekonstruktionistiska, som destabiliserar ”både författarens, textens och läsarens 
traditionella status”.33 En teoretiker som Geoffrey Hartmann talar om en 
”obestämbarhetens hermeneutik”34 och menar att man inte kan tala om rätt eller 
fel beträffande läsning av litterära texter. Hartmann representerar ett 
relativistiskt synsätt som går stick i stäv med till exempel Jonathan Cullers teori.

                                               
28 Eco, Umberto (1993): ”Modelläsaren”, Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion DEL 2, 
s 119
29 Entzenberger (1993), s 90
30 Culler, Jonathan (1993): ”Litterär kompetens”,  Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion 
DEL 2, s 104
31 Palm, Anders (1993): ”Dikt och kompetens: Jonathan Cullers semiotik”, Modern litteraturteori: från rysk 
formalism till dekonstruktion DEL 2, s 92

32 Ibid., s 94
33 Entzenberger (1993), s 91
34 Ibid.
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1.2.2 Ämneslegitimitet
Föreliggande studie tangerar olika fält inom forskningsämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Först och främst skriver jag in mig i det 
litteratursociologiska fältet, genom att bland annat undersöka vad Lars Furuland 
rubricerar som ”Läsarens möte med texten. Diktens sociala och politiska 
funktion”35. Under rubriken ryms undersökningar av hur skönlitterära texter 
påverkat till exempel olika grupper i samhället, eller hur enskilda författare 
önskat förändra givna förhållanden. Som exempel på det senare nämner 
Furuland Lars Ahlin, som ”genom sina verk vill arbeta för att skapa en 
förändrad språkmiljö, som befordrar jämlikheten människor emellan”36. 
Beskrivningen kommer mycket nära den inställning som nedan kommer att 
föreslås ligga bakom de aktuella poeternas arbeten.

Wendy Griswold poängterar att litteratursociologin på senare tid arbetat en hel 
del med ”synen på läsarna som kreativa aktörer”37. Hon är inne på att man mer 
och mer fokuserat på hur ”litterär mening” uppstår i mötet mellan text och 
läsare. Föreliggande studie kan ses som ett bidrag till denna strömning inom 
litteratursociologin. 

Med Lars Höglunds ord hamnar dessutom min uppsats inom ramarna för 
Biblioteks- och informationsvetenskap genom att jag ansluter mig till ”Det 
sociokulturella perspektivet”, vilket betraktar information som ”resurs för 
demokrati, kulturspridning, folkbildning och som bidrag till ’ett gott liv’”38. 
Höglund skriver vidare att det inom detta perspektiv är frågan om ”olika typer 
av information – alltifrån s k samhällsinformation till skönlitteratur och 
barnböcker är här aktuella”39.

Ur en rad olika perspektiv har man inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen och närbesläktade discipliner forskat om och kring 
läsning. Exempelvis problematiserar Marie-Louise Eriksson i sin uppsats Den 
goda läsningen begreppet ”läsning” med hjälp av Michel Foucaults diskursteori, 
medan Sten Furhammar i sin kvalitativa studie Varför läser du? kartlägger olika 
läsvanor hos ett antal intervjuade familjer i Sverige. Däremellan finns en rad 
arbeten om läsfrämjande, läsprocess och läsning som en förutsättning 
demokrati. Studier om och kring läsning är med andra ord frekvent 
förekommande inom Biblioteks- och informationsvetenskapen, och min uppsats 
är ett bidrag till denna gren av forskningsämnet. (För en utförligare redovisning 
om tidigare forskning, se nedan.)

För Biblioteks- och informationsvetenskapen är det dessutom högintressant, att 
Jesper Olsson i sin doktorsavhandling Alfabetets användning. Konkret poesi och 
poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal slår fast att den typ av poesi som kommer 
att undersökas i min uppsats, är ett direkt svar på den tid vi lever i, ”som bland 

                                               
35 Furuland, Lars (1997): ”Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsfält”, 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, s 34
36 Ibid., s 35
37 Griswold, Wendy (1997), s 53
38

Höglund, Lars: Biblioteks- och informationsvetenskapsom studie- och forskningsområde, 
http://www.hb.se/bhs/personal/larshoglund/lh-ht00.doc [2007-04-04]
39 Ibid.
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annat kännetecknas av en ökande informationsmängd (verbal, visuell, auditiv), 
av nya medieteknologier och av en viss typ av språk, som snabbt och 
motståndslöst kan överföras från en avsändare till en mottagare.”40 Medie- och 
informationssamhället har inneburit att våra uppfattningar om vad som är konst 
och litteratur förändrats. Informations- och kommunikationskanaler 
kännetecknas idag av omedelbarhet och interaktivitet mellan sändare och 
mottagare. Ett förhållande som spillt över på konsten och litteraturen, och som 
därmed inte sällan låter medie- och informationsbrus läcka in i verken. 

Uppsatsen knyter an till biblioteksvärlden genom att uppmärksamma författare 
vars böcker finns på många bibliotek i Sverige, då de ett flertal gånger erhållit 
Kulturrådets distributionsstöd. Det handlar dessutom om författare som 
problematiserar vad läsning är och borde vara, som utmanar etablerade och 
invanda sätt att läsa litteratur. Forskning om läsning och läsvanor är som sagt 
vanligt förekommande inom Biblioteks- och informationsvetenskapen, även om 
man då oftast gör läsarundersökningar. Men teoretiska arbeten finns också, 
vilket framgick ovan. Inom poesin finns detta problematiserande som en sorts 
praktik, det vill säga: poeterna försöker aktivt involvera läsaren i 
problematiserandet av vad läsning är och bör vara. En större förståelse av denna 
strömning inom samtida poesi innebär att själva begreppet läsning utvidgas för 
Biblioteks- och informationsvetenskapen som akademisk disciplin.

1.3 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Redan av de ovan refererade debattinläggen och presentationen av tidskriften 
OEI och den amerikanska så kallade L=A=N=G=U=A=G=E-rörelsen, blir det 
tydligt att det finns i allra högsta grad motsägande uppfattningar om hur och 
varför dikt bör skrivas och läsas. Ett aktuellt problem torde därmed vara hur 
dessa motsägande uppfattningar förhåller sig till varandra och hur de olika 
idéerna om litterära tekniker, läsare och läsning skulle kunna identifieras och 
analyseras.

Syftet med föreliggande uppsats är att idéanalytiskt undersöka hur tre svenska 
poeter – Lars Mikael Raattamaa, Anna Hallberg och Johan Jönson – betraktar 
det poetiska arbetet som politiskt. Med hjälp av den amerikanske 
litteraturteoretikern Jonathan Cullers teori om litterär kompetens ämnar jag 
redogöra för de tre poeternas idéer och ståndpunkter beträffande etablerade 
litterära tekniker och gängse uppfattningar om läsare och läsning. Utifrån denna 
redogörelse påvisas och diskuteras sedan de politiska implikationerna i 
poeternas sätt att arbeta. Ett delsyfte med uppsatsen blir att påvisa hur poeternas 
idéer överensstämmer med den allmänna trenden inom humanvetenskaperna 
som fokuserar på läsarens aktiva kreativitet.  

Tre frågeställningar står i fokus för uppsatsen och binder ihop den till en enhet:

1) På vilka sätt ifrågasätter och undergräver Lars Mikael Raattamaa, Anna 
Hallberg och Johan Jönson etablerade litterära arbetssätt och stilgrepp?

                                               
40 Olsson, Jesper (2005): Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal, s 22
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2) På vilka sätt ifrågasätter och utmanar poeterna etablerade synsätt på läsare 
och läsning?

3)  På vilket sätt menar poeterna att deras poetiska arbete är politiskt?

1.4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning om läsning 
Det följande kompletteras givetvis av innehållet i de tidigare stycket om 
vetenskaplig kontext. Arbeten som redan presenterats tas med andra ord inte 
upp nedan. Först en genomgång av artiklar, essäer och andra texter som varit 
viktiga bakgrundskällor, sedan en genomgång av arbeten om läsning inom 
Biblioteks- och informationsvetenskapen och andra samhällsvetenskapligt 
inriktade akademiska discipliner.

1.4.1 Litteraturgenomgång
Studien har föregåtts av att jag läst ett stort antal artiklar, essäer, debattinlägg, 

redaktionella texter, recensioner och diktsamlingar för att bilda mig en 
uppfattning om de idéer som ligger till grund för poetiskt skapande i Sverige i 
dag. I det följande presenteras texter jag läst som inte explicit refereras till i 
studien. Andra källor presenteras allt eftersom de används eller åsyftas i 
uppsatsen.

En vattendelare för förståelsen av nyare svensk poesi är litteraturvetaren 
Thomas Götselius essä ”Dekreativ dikt”.41 Götselius frågar sig där om inte 
dikten i dag står främmande inför sig själv och att den egentliga drivkraften för 
poeter är själva oförmågan att skriva dikt. Han ger exempel på olika strategier 
som står till buds. 

Poeten Aase Berg tar i sin artikel ”Poetisk tid – ett oceaniskt tillstånd”42 främst 
upp frågan om poesins marginalisering. Hon väljer att bejaka poesins 
undanskymdhet och talar om den i termer av att den är asocial och till och med 
autistisk. Poesin befinner sig i ständig opposition mot den rådande verkligheten 
och är således alltid en viktig politisk kraft.

Poeten och litteraturkritikern Malte Persson tar i essän ”Frostenson T630 vs Al 
Jazeera”43 upp hur svenska poeter förhåller sig till den teknologiska 
utvecklingen. Han slår dels fast att svensk litteratur ofta saknar referenser till 
teknologi, dels hur de nya teknologiska framstegen förmodligen påverkat poesin 
genom att den mer och mer fokuserar på det mekaniska och materiella. Medan 
romantisk och centrallyrisk diktning alltmer ifrågasätts och överges. 

Litteraturkritikern Åsa Beckman är en outtröttlig introduktör av nya strömningar 
inom poesin. I artiklarna ”Ordbruset läcker in i poesin”44, ”En snabbkurs i 
laguage-poesi”45 och ”Farväl till ditt och datt-poesin”46 har hon presenterat och 

                                               
41 Götselius, Thomas: ”Dekreativ dikt”, Lyrikvännen nr 1-2 1998, s 5-21
42 Berg, Aase: ”Poetisk tid – ett oceaniskt tillstånd”, Göteborgs-Posten 2000-08-08, s 25
43 Persson, Malte (2005): ”Frostenson T630 vs Al Jazeera”, http://www.nypoesi.net/Mars_2005.pdf
[2007-07-15]
44 Beckman, Åsa (2003a): ”Ordbruset läcker in i poesin”, Dagens Nyheter 2003-09-26, s B8
45 Beckman, Åsa (2003b): “En snabbkurs i language-poesi”, Dagens Nyheter 2003-01-29, s B6
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diskuterat inslag i nyare svensk poesi. Framför allt har hon tagit fasta på den så 
kallade språkmaterialistiska tendensen.  

Litteraturvetaren Jenny Bergenmar har i essän ”Är du konkret, poet?”47

kritiserat den språkcentrerade strömningen i svensk poesi. Hon menar att den 
mänskliga erfarenheten har fått ge vika för språkexperiment och att bland 
kritiker och poeter kommit att handla om en hierarkisk uppdelning, till förmån 
för den så kallade språkmaterialistiska dikten.

Den amerikanska poeten Joan Houlihan gör samma iakttagelser och drar samma 
slutsatser som Jenny Bergenmar i en ambitiös artikelserie i The Boston 
Comment48, och hon gör en genomgång av de litterära stilgrepp som hon anser 
kännetecknar amerikansk så kallad språkcentrerad poesi. 

Poeten och litteraturkritikern Andreas Björsten har flitigt kritiserat den så 
kallade språkmaterialistiska tendensen i debattinlägg som ”Grus i 
kanoniseringsmaskinen”49 och ”Den oönskade kommunikationen”.50 Björsten 
menar att språkmaterialismen favoriserats av tidskrifter och förlag de senaste 
åren, varför fler viktiga författarskap inte fått den uppmärksamhet de förtjänat. 
Till exempel menar han att antologin Femton poeter ut 90-talet ger en sned bild 
av decenniets mångfacetterade poesilandskap och att den språkmaterialistiska 
tendensen är elitistisk och ointresserad av att kommunicera med läsaren.

Ett försök att ta ett helhetsgrepp om det senare decenniets strömningar inom 
svensk poesi står Magnus William-Olsson för i sin bok Det är för att jag lärt 
mig av Homeros.51 Han ger fyra exempel på diktare som representerar de 
viktigaste tendenserna: tidskritik (Lars Mikael Raattamaa), kommunikation 
(Marie Lundquist), språkmaterialism (Helena Eriksson) och koncept (Åsa Marie 
Kraft). För den tidskritiska dikten är tidsmarkeringarna viktiga och den 
känntecknas ofta av explicita hänvisningar till informationsflödet: nyheter, 
reklam, låttitlar etc. Den tidskritiska dikten är med andra ord per definition 
fragmentarisk. Den kommunikativa dikten är mer traditionellt berättande, den är 
också mer känslosam och subjektiv. Språkmaterialismen å sin sida, står helt 
vidöppen för tolkningar, eftersom den är misstänksam mot berättandet. Språket 
är som vilket material som helst, vad enskilda ord och meningar betyder är helt 
utlämnat till individuella läsarter. Konceptdiktningen, till sist, undersöker på 
förhand givna premisser, till exempel skillnaden mellan maskin och människa, 
eller relationen mellan liv och dikt. Snarare än att poeten utlämnar sig till 
inspirationen, är dikten resultatet av ett ganska torrt, inventerande arbetssätt.
  

                                                                                                                                                  
46 Beckman, Åsa: “Farväl till ditt och datt-poesin”, Dagens Nyheter 2000-09-12, s B6
47 Bergenmar, Jenny (2001): ”Är du konkret, poet?”, Glänta nr 3 2001. s 102-105
48 Houlihan, Joan (2000): “I=N=C=O=H=E=R=E=N=T: How Contemporary American poets Are Denaturing 
the Poem Part II”, http://bostoncomment.com/ [2005-10-20]
Houlihan, Joan (2000): ”On the Prosing of Poetry: How Contemporary American poets Are Denaturing the 
Poem”, http://bostoncomment.com/ [2005-10-20]
Houlihan, Joan (2001): “The Argument for Silence: Defining The Poet Peter Principle. How Contemporary 
American poets Are Denaturing the Poem Part III”, http://bostoncomment.com/ [2005-10-20]
49 Björsten, Andreas: ”Grus i kanoniseringsmaskinen”, Lyrikvännen nr 1 2004, s 175-179
50 Björsten, Andreas: ”Den oönskade kommunikationen”, Lyrikvännen nr 5 2004, s 146-148
51 William-Olsson, Magnus (2003): ”Det är för att jag lärt mig av Homeros”, speciellt s 20-44 
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1.4.2 Tidigare forskning om läsning
Forskningen om läsare och läsning inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen och andra samhällsvetenskapligt inriktade akademiska 
discipliner kännetecknas primärt av studier där människors läsvanor undersöks. 
Nedan presenteras några större arbeten som har det gemensamt att de på skilda 
vis, speciellt på det teoretiska planet, knyter an till föreliggande uppsats. 

Vanligt förekommande är arbeten där man undersöker utvalda människors 
läsupplevelser. Två exempel är Maria Ulfgards avhandling För att bli kvinna –
och av lust. En studie i tonårsflickors läsning52 och Gunnar Hanssons Inte en 
dag utan en bok: Om läsning av populärfiktion.53

Ulfgard följer under två års tid tjugo flickor i tonåren, som bor spridda över hela 
Sverige, för att undersöka deras fritidsläsningsvanor. I fokus står vilken 
betydelse läsningen har i deras liv och hur läsvanorna skiljer sig åt beroende till 
exempel på sociala och geografiska faktorer.

Hansson intervjuar i sitt arbete nittiosex personer som berättar om hur och 
varför de läser populärfiktion. Utifrån fyra hypoteser som Hansson tycks mena 
uttrycker en vedertagen syn på populärfiktion, slår han fast att denna syn ej är 
med verkligheten överensstämmande. Den litteratur som de intervjuade läser 
upplevs varken som manipulerande eller passiviserande, tvärtom har de 
intervjuade mycket klara och distanserade tankar om det de läser, samtidigt som 
”läsning av populärfiktion kan vara ett sätt forma, bekräfta och förstärka inre 
värden.”54

Ett annat exempel är Sten Furhammars bok Varför läser du?55 där han genom 
att intervjua familjemedlemmar i åtta familjer, kartlade läsningens roll i olika 
åldersgrupper. Furhammars bok var ett resultat av det så kallade SKRIN-
projektet (SKRiftkultur och mediebruk I Nordiska familjer), ett nordiskt 
samarbete som syftade till att undersöka läsandets villkor ur psykologiska och 
sociala perspektiv. Furhammar utvecklar en viktig distinktion mellan att 
känslomässigt leva sig in i en text, respektive ta del av texten rent 
instrumentellt. Han visar också på att individer läser olika beroende på hur deras 
livssituation ser ut för tillfället.56

  
Även bland magisteruppsatsskribenter inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen är det populärt med liknande arbeten. Nämnas kan 
Skönlitteraturens kvalitativa värde. Sju levnadsberättelser om skönlitteraturens 
betydelse för äldre – en life-history studie57 där Marie Ahnfors utifrån SKRIN-
projektets riktlinjer presenterar sju äldre kvinnors syn på litteraturläsningens 
betydelse i deras liv. Ahnfors knyter dessutom an till ett perspektiv som 

                                               
52 Ulfgard, Maria (2002): För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning. Skrifter utgivna av 
Svenska barnboksinstitutet nr. 78. 
53 Hansson, Gunnar (1988): Inte en dag utan en bok: Om läsning av populärfiktion. 
54 Hansson (1988), s 162
55 Furhammar, Sten (1997): Varför läser du?
56 Furhammar (1997), s 14
57 Ahnfors, Marie (2000): Skönlitteraturens kvalitativa värde. Sju levnadsberättelser om skönlitteraturens 
betydelse för äldre – en life-history studie
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påminner om föreliggande uppsats, då hon intresserar sig för mötet mellan 
läsare och text och till exempel gör en spännande distinktion mellan personlig 
och opersonlig läsning.58

Nämnas kan även Jag blev glad(are) och vis(are). Unga vuxnas läsning av 
skönlitteratur59 av Eva Ranglin och Marianne Tengfjord. I uppsatsen intervjuas 
unga vuxna i åldern 18-26 angående deras syn på läsning och litteratur, deras 
läspreferenser och läsningens betydelse i deras liv. Teoretiskt ligger Ranglin och 
Tengfjord nära föreliggande uppsats då de i kapitlet om teoretisk 
utgångspunkter bland annat skriver att: ”En text existerar inte på riktigt förrän 
den blivit läst. Den har bara en potentiell mening och läsaren kompletterar dess 
mening genom att läsa den. Läsaren har inte en passiv roll utan är genom att 
använda olika koder och strategier vid läsningen en aktiv medskapare av textens 
mening.”60

Ovanstående är representativa: kvalitativa studier om individers eller olika 
gruppers läsvanor, baserade på intervjuer och enkäter. Ovanligare är studier som 
teoretiskt diskuterar olika hållningar eller värderingar som har med läsare och 
läsning att göra, utifrån exempelvis tidningsartiklar, debatter eller skönlitterära 
texter. Ett undantag hittar man i magisteruppsatsen Den goda läsningen. En 
problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med 
utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori61, skriven av Marie-Louise 
Eriksson. Genom att gå igenom Bokpriskommissionens rapporter mellan åren 
2002-2005 visar Eriksson att vissa uppfattningar om läsning utesluter andra. 
Vilken syn på läsning som dominerar innebär att andra perspektiv skjuts åt 
sidan eller betraktas som diskutabla: 

Bokpriskommissionens material både speglar och konstruerar en föreställning om 
läsning, vilket är tydligt i både de utsagor om läsning som förekommer samt i de 
bilder som används för att illustrera materialet. Det är självklart fler institutioner, 
organisationer, associationer, grupper och discipliner som också pratar om läsning 
och som alla ger sitt bidrag till det diskursiva fältet om läsning. Sättet som 
begreppet läsning används på av de olika aktörerna, bildar diskursen och begränsar 
alltså de möjliga frågor som kan ställas, de hypoteser som kan göras och även de 
forskningsmetoder som kan användas.62

Bara de ovan presenterade studierna ger en vink om hur många olika teorier om 
läsning som finns och som diskuteras: läsning som personlig, opersonlig, passiv, 
manipulerad, aktiv, strategisk, instrumentell, känslomässig, bekräftande, och så 
vidare. Och dessa teorier finner man, vilket Erikssons studie är ett exempel på, 
inte bara genom att tänka kring och studera läsarna. Man kan och bör även 
vända sig till texterna och människorna bakom texterna. 

                                               
58 Ahnfors (2000), s 10
59 Ranglin, Eva och Tengfjord, Marianne (2005): Jag blev glad(are) och vis(are). Unga vuxnas läsning av 
skönlitteratur
60 Ranglin och Tengfjord (2005), s 35
61 Eriksson, Marie-Louise (2007): Den goda läsningen. En problematisering av begreppet läsning i 
Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori
62 Eriksson (2007), s 57
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2. TEORI
Valet av teori har föregåtts av en del reflektioner. Jag läste in mig på olika 
teorier om läsning, läsare och läsprocess, eftersom min första tanke var en 
heltäckande presentation av olika resonemang. Jag ämnade helt enkelt visa på 
hur vissa tankegångar gick igen hos olika teoretiker, att det snarast handlade om 
vart man valde att lägga tyngdpunkten. 

Arbetssättet blev dock för tungfotat och jag blev helt enkelt tvungen att göra ett 
val, hitta en teori som placerade sig någonstans i mitten och som samtidigt 
sammanfattade de andra. Detta för att jag var ute efter ett etablerat synsätt, en 
sorts konsensus på viktiga punkter. Valet föll tills slut på amerikanen Jonathan 
Culler, som inte för inte kallats ”en litteraturteoriens internationelle diplomat”63. 
Culler har spelat en stor roll för den generella tendensen inom de senaste 
decenniernas litteraturteori, som sätter stort fokus på läsarens kreativitet. I 
stället för att endast betrakta läsaren utifrån ett rent empiriskt perspektiv, eller 
som radikalt individuell gällande förståelse och tolkning, har Culler valt en 
medelväg. Han inriktar sig på det system av koder och konventioner som gör 
litterär förståelse möjlig över huvud taget. Cullers perspektiv är med andra ord 
strukturalistiskt och kännetecknas av en optimism beträffande möjligheten att 
uttömmande beskriva hur det går till då vi läser litterära texter.

Detta optimistiska synsätt är givetvis oförenligt med den intention att ställa alla 
våra gängse uppfattningar om vad litteratur är och borde vara på ända, som 
exempelvis tidskriften OEI är ute efter. Att välja en teori som står i negativt 
förhållande till idéinnehållet i det material som skall undersökas kan dock ha 
sina poänger, vilket jag redogör för i metodavsnittet.

I texten ”Litterär kompetens” fann jag att Culler berörde just det jag ville 
undersöka i min uppsats, samtidigt som jag kände igen frågeställningarna från 
andra teoretikers verk. Det i Cullers text som har direkt relevans för min studie 
skulle kunna sammanfattas kort i tre punkter: 1) diktaren använder sig av olika 
tekniker eller effekter för att fånga och behålla läsarens intresse och 
uppmärksamhet, 2) läsning kräver litterär kompetens, och 3) skrivande och 
läsande av dikt är underkastade litterära konventioner. 

Nedan ger jag en utförligare beskrivning av innehållet i de tre punkterna, utifrån 
Cullers egen text. För att bredda resonemanget, och för att visa hur olika 
teoretiker lägger tyngdpunkten på olika saker, jämför jag på några ställen hans 
idéer med andra teoretikers.  

2.1 Jonathan Culler om kompetens och konvention
Jonathan Cullers mest kända och omdiskuterade bidrag till litteraturforskningen 
är teorin om litterär kompetens. Culler vänder sig mot uppfattningar av läsning 
som grundar sig på spontanitet och känslomässighet64, och menar tvärtom att 

                                               
63 Palm (1993), s 92
64 Culler (1993), s 103
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läsning av dikt är en ”regelstyrd betydelseproducerande process”65. En läsare av 
dikt kan inte tillgodogöra sig den utan att äga litterär kompetens och vara bekant 
med de konventioner som gör diktläsning möjlig över huvud taget. Enligt Culler 
är det i viss mån redan bestämt eller överenskommet vad läsaren skall söka efter 
i en text. När man läser dikt gör man det med förutfattade meningar och ”en 
implicit förståelse av den litterära diskursens funktion, som talar om för en vad 
man skall söka efter”66. Culler sammanfattar: 

Var och en som saknar den kunskapen, var och en som är helt obekant med 
litteratur och inte förtrogen med konventionerna för hur litteratur läses, skulle till 
exempel bli helt förvirrad om han ställdes inför en dikt.”67

Läsningen och tolkningen av dikt är enligt detta synsätt inte en fri aktivitet, utan 
strängt styrd av vissa premisser, till exempel att dikt skall läsas som att den 
kommer med ett existentiellt budskap, att den äger betydelse och sammanhang, 
samt tematisk enhet.68

Författaren och semiotikern Umberto Eco fördjupar Cullers idéer genom att 
hävda att diktaren inte bara förutsätter läsarens litterära kompetens, utan i någon 
mån också skapar den.69 Diktarna för så att säga ständigt över sina egna 
läsningar och tolkningar, sina egna preferenser och premisser, till sina läsare. 
Att det skulle vara fritt fram för fria läsningar och tolkningar tillbakavisas 
således av både Eco och Culler. Litterära konventioner styr hur vi skall uppfatta 
det vi läser. Culler understryker:

Om distinktionen mellan att förstå och att missförstå vore irrelevant, om ingendera 
parten i en diskussion trodde på distinktionen, skulle det inte vara någon större idé 
att diskutera och argumentera om litterära verk och än mindre att skriva om dem.70

Culler tar fasta på litteraturen som en avgränsad verksamhet, en sorts 
institution71 byggd på sina egna grundvalar och konventioner. Därmed krävs 
också speciell kompetens för att kunna läsa litteratur: ”Att vara en erfaren 
litteraturläsare innebär trots allt att ha tillägnat sig en känsla för vad som kan 
göras med litterära verk och följaktligen ha införlivat ett system som i stort är 
interpersonligt.”72

Det är här mycket viktigt att notera, att den aktive och medskapande läsaren för 
Culler inte är vem som helst. Läsaren äger litterär kompetens och känner till de 
konventioner som är en förutsättning för förståelsen av det lästa.

                                               
65 Ibid., s 110
66 Ibid., s 96
67 Ibid., s 96
68 Ibid., s 97-98
69 Eco (1993), s 125
70 Culler (1993), s 104
71 Ibid., s 114
72 Ibid., s 112
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2.2 Jonathan Culler om teknik och mottaglighet
Medvetet och omedvetet använder sig diktaren av diverse tekniker eller effekter 
för att fånga den presumtive läsarens uppmärksamhet. Enligt Culler är således 
varken diktskrivande eller diktläsning slumpartade aktiviteter, utan 
underkastade vissa regler, bland annat dem som har att göra just med diktarens 
förmåga att fånga in och hålla kvar sin läsare: ”Valen mellan ord, mellan satser, 
mellan olika framställningssätt, görs på grundval av deras effekter; och 
föreställningen om effekt förutsätter sätt att läsa som inte är slumpartade eller 
tillfälliga.”73

Culler menar att diktarens förmåga att skapa önskvärda effekter, visar sig vara 
”extremt rika när de underkastas läsningens procedurer”.74 Eftersom det 
bevisligen är svårt att att få diktarna själva att redgöra för sina tekniker, hänvisar 
Culler istället till undersökningar av läsprocessen. Litterära texters effekter på 
läsare är möjliga att studera, man kan till exempel medvetet ändra i valda texter 
för att på så vis observera olika reaktioner från läsarna.75

Culler är dock försiktigare än andra litteraturteoretiker när det gäller diktarens 
önskan och förmåga att inta sin läsare. Till exempel betonar fenomenologen 
Wolfgang Iser i sina texter läsarens förmåga att involvera sig i texten och 
därmed så att säga fullända diktarens verk.76 Men även om det är det oskrivna 
och ofärdiga som han helst vill lyfta fram, så talar han också om hur diktaren 
utövar ”mycket inflytande på läsarens fantasi” med hjälp av ”hela rustningen av 
berättartekniker”77 som står till förfogande. Är författaren riktigt framgångsrik 
förlorar sig läsaren helt i texten och lämnar sina ”egna erfarenheters bekanta 
värld”78.

Culler argumenterar uppenbarligen emot liknande synsätt på läsning. Hans 
fokusering på kompetens och konventioner som avgörande för att kunna läsa 
dikt, innebär istället att han intar en sträng position beträffande läsarens 
självmedvetenhet – medvetenheten om vad, hur och varför han eller hon läser. 
Eftersom läsakten enligt Culler går att kartlägga och till och med förutsäga, så 
medför det att läsaren har ett ansvar att tänka över och analysera sin aktivitet:

Att läsa är inte någon oskyldig aktivitet. Det är en färdighet som är laddad med 
konstgrepp. Att vägra studera våra sätt att läsa innebär att försumma en 
grundläggande källa till information om den litterära aktiviteten. Genom att 
betrakta litteraturen som något som levandegörs av speciella uppsättningar 
konventioner kan man lättare uppnå en känsla för dess särart, dess egenhet och 
skall vi säga olikhet,  i förhållande till andra typer av diskurser om världen.79

Detta synsätt ger en möjlig utblick mot en diskussion om läsare och läsning som 
äger politisk innebörd. Det vill säga, att det till frågan om hur vi läser – om den 

                                               
73 Ibid., s 99
74 Ibid., s 101
75 Ibid., s 100
76 Iser, Wolfgang (1993): “Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse”, Modern litteraturteori: från rysk 
formalism till dekonstruktion DEL 1, s 319
77 Ibid., s 327
78 Ibid., s 339-340
79 Culler (1993), s 114
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kompetens och de konventioner som ligger till grund för vårt läsande – läggs ett 
ansvar som går ut på att vara medveten om de processer som föregår och styr 
vårt läsande. Jonathan Culler problematiserar inte detta ytterligare, men 
ansatsen finns där.

Jonathan Cullers teori ger mig inte bara lämpliga begreppsverktyg att arbeta 
med. Hans teori är utformad så att den behandlar litterära konventioner och 
litterär kompetens ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv, samtidigt som den 
öppnar sig för frågeställningar som är av direkt litteratursociologisk eller 
samhällsvetenskaplig betydelse. Då Culler försöker fastställa vilka koder som är 
avgörande för förståelse av litterära texter, avslöjar det en syn på litteraturen 
som i någon mening förutsägbar och begränsad. Frågan om huruvida denna syn 
stämmer överens med diktarnas sätt att tänka och arbeta är en del av 
problemformuleringen till föreliggande uppsats – liksom de samhälleliga eller 
politiska implikationer de olika synsätten har. 
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3 METOD

3.1 Idéanalys
Uppsatsens metod är idéanalys. Enligt ett synsätt hämtat från forskarna i 
statsvetenskap, Göran Bergström och Kristina Boréus, kan en idé ses som ”en 
tankekonstruktion som till skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna 
utmärks av en viss kontinuitet”80. Medan Bergström och Boréus har en mer 
allmän syn på vad idéanalysen kan eller bör undersöka, menar Ludvig Beckman 
att det är frågan om ”det vetenskapliga studiet av politiska budskap”.81

Beckman menar vidare att en idéanalys mer bestäms av vad den undersöker, än 
hur undersökningen går till; en tanke som Bergström och Boréus utvecklar:

Någon given utvecklad mall för idé- och ideologianalyser finns inte. Forskaren 
har därmed stor frihet att utveckla analysinstrument som passar det övergripande 
syftet. Forskningsfrågan avgör vilket verktyg som är lämpligt.82

Vidare definierar Bergström och Boréus begreppet ”idé” som ”såväl en 
föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller en 
föreställning om hur man bör handla”83, vilket avslöjar spännvidden i begreppet 
och därmed även i de undersökningar av idéer som kan bli aktuella. Med 
idéanalysen kan man således undersöka både partipolitiska ståndpunkter och 
tankegångar som existerar i samhället utan att man behöver knyta dem till 
särskilda partier eller ideologier. Idéanalys som metod finner man därför inom 
vitt skilda akademiska ämnen, såväl statsvetenskap och idéhistoria, som 
pedagogik och filosofi.84

Idén som kommer att undersökas i föreliggande uppsats är den samtida 
uppfattningen att diktens politiska betydelse är avhängig sättet den skrivs på, 
och den äger kontinuitet på det vis att en grupp poeter har den gemensamt, samt 
att den återkommande debatteras i tidskrifter och dagspress. Men med ”politisk” 
menas inte nödvändigtvis ideologisk föreställningsvärld eller partipolitisk 
tillhörighet. Framför allt menas med ”politisk” kopplingen mellan dikt och 
främlingsfientlighet, demokrati och folkbildning – begrepp frekventa i de 
litteraturdebatter som refererades till tidigare. Dock, eftersom studien inte är ute 
efter att primärt tolka eller argumentera för eller emot i olika sakfrågor, väljer 
jag att inte låsa de nämnda begreppen i lexikaliska eller teoretiska definitioner.  

I min uppsats är det snarare själva idén som står i fokus, än personerna bakom. 
Detta enligt distinktionen mellan aktör- respektive idécentrerad idéanalys. Den 
senare varianten fokuserar helt på idéns innehåll och budskap, medan aktörernas 
politiska hemvister och sociala bakgrunder inte beaktas.85 I linje med detta 
kommer jag därmed att studera vad Göran Bergström och Kristina Boréus 

                                               
80 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000): Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
textanalys, s 148
81 Beckman, Ludvig (2005): Grundbok i idéanalys, s 11
82 Bergström och Boréus (2000), s 176
83 Ibid., s 148
84 Ibid., s 153 ff
85 Ibid., s 154. Se även Beckman (2005), s 18
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betecknar som ”idéer i allmänhet”86, snarare än att jag kommer att undersöka 
argumentationsteknik eller de aktuella idéernas ursprung och effekter.87 Jag 
kommer heller inte att ägna min studie åt att kritiskt granska ideologiska 
tendenser eller utföra någon maktanalys.88 Enligt syftet med uppsatsen går 
studien istället ut på att hos de aktuella poeterna Lars Mikael Raattamaa, Anna 
Hallberg och Johan Jönson identifiera de idéer som har med litterära tekniker 
och läsning att göra. Min idéanalys går således ut på att jag beskriver ett 
sakförhållande, snarare än att jag förklarar det eller tar ställning för eller emot.89

I fokus står idén om vad som sker, alternativt bör ske, i mötet mellan dikt och 
läsare, och att detta möte äger en politisk innebörd. De aktuella poeternas syn på 
diktens politiska innebörd kommer därmed snarare att ringas in, än att den på ett 
hermeneutiskt vis kommer att bli föremål för tolkning. Med andra ord: enligt 
syftet med uppsatsen kommer jag att identifiera vissa förhållanden, men inte 
ägna mig åt analyser av till exempel diskurs eller litterära stilgrepp.

Givetvis bör tilläggas, att jag är medveten om att all form av analys innebär ett 
slags tolkning. Men mitt primära syfte är ändå att beskriva, identifiera och ringa 
in, snarare än att förklara och tolka enligt någon given hermeneutisk 
tolkningsmodell.

För att kunna besvara de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen, har 
jag låtit mig inspireras av ett analysverktyg inom idéanalytisk metod som kallas 
för dimensioner. Dimensioner kan sägas vara ett slags påståenden eller utsagor 
om verkligheten. Inom filosofi eller idéhistoria skulle till exempel 
”människosyn” kunna utgöra en dimension, och man kan då räkna med att det 
finns mer eller mindre optimistiska eller pessimistiska uppfattningar om 
människan.90 Till en människa eller en text kan man utifrån olika dimensioner 
ställa direkta frågor, och på så vis utröna vilka idéer som vederbörande har om 
det aktuella ämnet. Bergström och Boréus anger följande exempel på 
idéanalytiska dimensioner:

människosyn (optimistisk – pessimistisk)

samhällsteori (kollektivistisk – individualistisk)

ekonomiska ideal (ekonomisk kollektivism – ekonomisk individualism)

moralsynen (kollektivistisk eller individualistisk)91

Att använda sig av idéanalytiska dimensioner innebär att man får en tydlig ram 
att arbeta utifrån, de fungerar som riktmärken när man sorterar och analyserar 
materialet. Arbetssättet innebär att man kan förhålla sig allmänt diskuterande 
om idéerna, samtidigt som dimensionerna tydligt anger vad som skall 

                                               
86 Bergström och Boréus (2000), s 154

87 Ibid.
88 Ibid., s 155 och 165
89 Se diskussion i Bergström och Boréus (2000), s 155 ff
90 Bergström och Boréus (2000), s 163
91 Ibid.
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undersökas – vilka idéer som skall identifieras. Eftersom jag enligt syftet och 
frågeställningarna ämnar undersöka hur de aktuella poeterna betraktar det 
poetiska arbetet som politiskt utifrån deras sätt att skriva och utifrån deras syn 
på läsning, så är dimensionerna jag använder mig av givetvis direkt knutna till 
dessa premisser. Dimensionerna jag kommer att använder är därmed inte 
filosofiskt eller dualistiskt utformade som i exemplen ovan. Primärt används 
istället dimensionerna som analysram, det vill säga att de enligt uppsatsens syfte 
och frågeställningar anger vad som skall identifieras och analyseras. Annat, till 
exempel idéhistoriskt sammanhang eller eventuella ideologiska influenser, sätts 
tills vidare inom parentes. Detta arbetssätt gör att analysen och diskussionen 
inte hotar att bli alltför omfattande. Framställningen blir i stället mer fokuserad 
och lättillgänglig. En annan tydlig fördel med att använda sig av analytiska 
dimensioner, är att det som skall analyseras på ett effektivt sätt sorteras fram, 
skiljs ut och delas upp92. 

Jag har helt enkelt tagit Jonathan Cullers teoretiska ståndpunkter om läsare, 
läsning och läsprocess, och sammanfattat dem som ett par idéanalytiska 
dimensioner. De texter av och om Lars Mikael Raattamaa, Anna Hallberg och 
Johan Jönson som jag valt ut, kommer jag därmed att närma mig med hjälp av 
följande dimensioner:

- Tekniker (synen på diktarens sätt att nå önskade effekter eller resultat)

- Läsaren (synen på mottaglighet och kompetens)

Dimensionernas innehåll bestäms av de teoretiska utgångspunkter som jag fann 
hos Jonathan Culler. Analysen kommer således att gå ut på, att jag i 
textmaterialet identifierar de ställen som behandlar innehållet i mina 
idéanalytiska dimensioner. Jag sammanfattar de aktuella poeternas ståndpunkter 
och ställer dessa mot frågeställningarna som uppsatsen skall besvara. 
Hänvisningar till och jämförelser med Cullers teori blir en bärande punkt. 

Metoden kan sägas vara negativ, i betydelsen att jag medvetet valt att använda 
mig av en teori som jag förmodar går stick i stäv med de idéer som står att finna 
i det material som skall analyseras. För att ta reda på hur de tre aktuella poeterna 
arbetar, och hur deras tankegångar om litterära tekniker, läsare och läsning tar 
sig uttryck, anser jag att denna negativa metod torde vara framgångsrik. Detta i 
stället för att utgå ifrån en teori som man kan utgå ligger i linje med de tre 
aktuella poeternas idéer (till exempel den ovan nämnde Geoffrey Hartmans 
relativistiska teori om en ”obestämbarhetens hermeneutik”), vilket inneburit ett 
ganska friktionsfritt analysmoment. Nu fokuseras i analysen i stället på 
kollisionen mellan olika idéer, vilket är en mer åskådliggörande metod om man 
som jag vill ta reda på hur och på vilka sätt de aktuella idéerna tar sig uttryck.

I detalj kommer således analyskapitlets olika delar vara uppbyggda på följande 
vis: jag inleder med en kortare presentation av de enskilde diktaren och ett litet 
exempel på vad för slags dikt han eller hon skriver. Sedan följer två analysdelar 
betitlade: 1) Tekniker och 2) Läsaren. 

                                               
92 Ibid., s 163
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I ett separat kapitel, som bär karaktären av sammanfattning, diskuterar jag 
skillnader och likheter mellan de tre poeternas och Culler idéer. Jag 
uppmärksammar här särskilt de enskilda poeternas politiska markeringar – det 
vill säga, hur de betraktar det poetiska arbetet som politiskt. De politiska 
implikationerna i poeternas syn på litterära tekniker, läsare och läsning påvisas. 
Till sist återkommer jag till de frågeställningar jag föresatt mig att besvara i 
uppsatsen och diskuterar kort hur mina analysresultat förhåller sig till tidigare 
forskning om läsare och läsning. 

3.2 Val av material
Det finns en rad poeter som hade kunnat bli föremål för den här uppsatsen. Att 
det till slut blev Lars Mikael Raattamaa, Anna Hallberg och Johan Jönson beror 
på vissa överväganden och resonemang. 

De två förstnämnda hänvisas till i nästan samtliga debattinlägg jag tog del av 
som bakgrund till uppsatsen. Deras namn och texter är med andra ord starkt 
förknippade med den tendens inom samtida svensk poesi som jag bestämt mig 
för att undersöka. Båda två är dessutom aktiva som recensenter och 
artikelförfattare, vilket innebär att det är lätt att hitta texter där de beskriver sina 
tankar och idéer om dikt. Hallberg ingår i redaktionen för OEI medan 
Raattamaa gjorde det tidigare. För Anna Hallbergs del väger dessa förhållanden 
upp att hon inte är lika uttalat politisk som till exempel Raattamaa och Jönson, 
och att hon i skrivande stund bara givit ut tre böcker (mot de andra två, som 
kommit ut med ett tiotal vardera).  

Valet av Johan Jönson är inte lika uppenbart. Han samarbetar förvisso med 
redaktionen för tidskriften OEI, och har i likhet med Raattamaa givit ut böcker 
på förlaget OEI-Editör, men hans namn dyker ganska sällan upp i de 
debattinlägg jag hänvisat till. Han är dock av de tre poeterna kanske den som 
tydligast understryker poesins politiska dimensioner, vilket framgår till exempel 
i titeln på en av hans föreläsningar, Poesi och politik. Jönson arbetar dessutom 
på ett sätt som skiljer sig ganska mycket från Raattamaa och Hallberg. Förenklat 
skulle man kunna säga, att Raattamaa och Hallberg arbetar med så stor öppenhet 
inför läsaren som möjligt, medan Jönson arbetar på ett mer tvingande, 
manipulerande vis. Hur dessa skilda arbetsmetoder ändå möts i gemensamma 
idéer om läsning av dikt har jag sett som det avgörande för att välja Jönson. Jag 
har med andra ord valt honom för att få så stor variation i materialet som 
möjligt. 

Tre författarskap var vad jag ansåg vara möjligt att studera i formen av en 
magisteruppsats. Eftersom det är en idéanalys är det heller inte viktigt att 
försöka belägga hur pass vanligt förekommande idén är, utan hur den tar sig i 
uttryck. Men att bara utgå från ett enda författarskap hade inte varit tillräckligt 
för att visa på vilka olika arbetsmetoder den gemensamma idén kan ge upphov 
till.



25

Eftersom uppsatsen är en idéanalys, har jag som material främst valt texter av 
metakaraktär. Det vill säga texter där Lars Mikael Raattamaa, Anna Hallberg 
och Johan Jönson berättar om eller diskuterar sina arbetsmetoder och sina tankar 
om dikt. Ofta handlar det om essäer, artiklar och intervjuer, men även 
metapoetiska dikter, samt till exempel noter, förord och efterord. Dessutom 
skriver de aktuella poeterna ibland recensioner av andras böcker, och jag har i 
enstaka fall använt mig av sådana där det är tydligt att man uttrycker egna 
ståndpunkter om dikt. Texter som handlar om annat än dikt, till exempel 
Raattamaas om arkitektur och Jönsons om dramatik, har jag inte tagit del av.

Eftersom de aktuella poeterna arbetar nära redaktionen för tidskriften OEI (till 
exempel har Johan Jönson till sin samling Virus låtit redaktörerna Jesper Olsson 
och Jonas (J) Magnusson skriva ett fylligt efterord), har det känts naturligt att 
citera eller hänvisa till redaktionellt material. På samma sätt har jag använt mig 
av till exempel recensioner och essäer som behandlar de aktuella poeternas 
verk, då jag funnit att citat och hänvisningar tillfört något till min egen analys. 
detta gäller speciellt i avsnittet om Johan Jönson, då denne är den minst flitige 
av de tre poeterna att skriva om sin egen syn på dikt.

Att använda recensioner, essäer och artiklar av andra författare är dessutom i 
linje med att definiera begreppet idé som att det äger kontinuitet – det vill säga 
en kontinuitet som går utöver de aktuella poeternas verk. 



26

4. ANALYS

4.1 Lars Mikael Raattamaa – innan dikten blir dikt

4.1.1 Presentation och diktexempel
Lars Mikael Raattamaa är född 1964 och debuterade 1989 med diktsamlingen 
Ur krakars gäld. Sedan dess har han givit ut ytterligare fem böcker på olika 
förlag och 2008 kommer ytterligare en, Brott mot mänskligheten. För samlingar 
som Helgonlegenderna: väv (2000) och Svensk dikt (2007) har Raattamaa av 
kritikerna utropats som en av de viktigaste poeterna i sin generation. I den 
sistnämnda samlingen samplar, förvränger och hånar Raattamaa välkända dikter 
ur den svenska kanon. Raattamaa är dessutom utbildad arkitekt. I det citerade 
diktstycket ses hur Raattamaa arbetar med lösryckta fragment, i detta fall 
uppenbarligen från klotter och vägskyltar.

         /.../

på busskuren

gamla huddingevägen 422

har sofie; teresa ristat i glaset

urbe-

gamla huddingevägen 420a

ha

på husväggen

gamla huddingevägen 409

kvarteret kullagret vid

hörnet ludgovägen, är det ristat

camilla; sara å anne; mazer:

i love boys

sara 4-ever

anna å sara

robin; jenny: i love thomas

zandra

drop; diva; kenn

/.../93

                                               
93 Raattamaa, Lars Mikael (2000): Helgonlegenderna: väv, s 87-88
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4.1.2 Tekniker
Lars Mikael Raattamaa uttrycker stor skepsis gentemot etablerade litterära 
tekniker. För att direkt tala med Jonathan Culler undviker Raattamaa i sina 
dikter att använda sig av effekter eller tekniker som är styrande, han undviker 
stilgrepp som bestämmer hur läsaren skall uppfatta dikterna. Medan Culler talar 
om konventionen som nödvändig för litterär förståelse, talar Raattamaa hellre 
om förhandlingen och kompromissen94. Cullers distinktion ”mellan att förstå 
och missförstå”95 är för Raattamaa irrelevant, eftersom han motsätter sig idén att 
budskapet kan vidarebefordras och nå fram enligt en förutbestämd mall: 
”Drömmen att finna entydiga idéer som sedan ’kommuniceras’ är en 
antidemokratisk drift som inte ser att konsten blir poesi just genom kompromiss, 
politik, brus”96. 

Enligt Raattamaa har ”rasismen sin grund i artonhundratalets språkfilosofi, i 
viljan att normera språket och utesluta brytningar och orenheter”97. Dikten bör 
därför vara motarbeta viljan till enhetlighet, sammanhang och entydig betydelse 
– just de premisser som Culler menar att diktläsning grundar sig på98. 

Raattamaas syn på diktarens uppgift och tillvägagångssätt blir tydlig om man 
närmar sig hans återkommande diskussioner om vad språk är. I en viktig 
passage tar han avstånd från Tomas Tranströmers sätt att dikta, eftersom denne i 
en dikt understryker just vikten av komma med ett språk. Raattamaa 
understryker sin motsatta åsikt: 

Jag kommer med ord och inte språk. /.../ Språket intresserar mig inte, däremot 
vägen till språket. Språkblivandet, ännu inte språk Politikblivandet. Politikens 
möjlighet och omöjlighet. De stora drömmarna. Utopierna. De har inget språk 
ännu.99

För Raattamaa är språket aldrig neutralt, varje val av ord och fras är 
maktrelaterat. Diktaren bör därför återge orden innan de samlar sig till språk. 
Raattamaa menar att verkligheten måste återges med hela sin godtycklighet och 
nyckfullhet intakt, utan att den förskönas och slipas till med hjälp av litterära 
grepp. Därmed blir textfragment från klotter, reklamtexter, nyhetstelegram, 
samtal, löpsedlar och vägskyltar viktiga inslag i hans dikter. Verkligheten är 
brus snarare än språk: ”Orden som ännu inte är språk. Det är i bruset livet 
finns.”100

Återstår att aldrig låta språket bli till, att skriva dikter som är helöppna, som inte 
sluter sig till förmån för varken effekten eller konventionen, som Culler lyfter 
fram. Dikten skall förbli ofärdig och ofullständig, den skall inte bli till språk.

                                               
94 Raattamaa, Lars Mikael” (2007): ”En litterär explosion”, Aftonbladet 2007-05-25, s 4, jämför Raattamaa, Lars 
Mikael (2003): Politiskt våld s 31 
95 Culler (1993), s 104 
96 Raattamaa (2003), s 31
97 Jonsson, Stefan (2003): ”All poesi är politisk”, Dagens Nyheter 2003-09-26, s B11. Jfr Raattamaa (2003), s 51
98 Culler (1993), s 97-98 
99 Raattamaa (2003), s 110
100 Raattamaa (2003), s 111
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Raattamaas främsta uttryck för avtståndstagandet från etablerade litterära 
tekniker, är hans vilja att skriva en poesi helt utan metaforer.101 Metaforen är 
sedan århundraden en av de vanligaste litterära troperna och enligt Aristoteles är 
det förmågan att göra bra metaforer som utmärker en riktigt begåvad diktare102. 
Känslor och tankegångar som egentligen är komplicerade, kan i en metafor 
sammanfattas i och representeras av en enda bild. I sin Verskonstens ABC
påminner Alf Henriksson om att dagligt använda ord som ”gräsrötter” och 
”näringsgrenar” är metaforer103. Att de fungerar kräver dock en sorts 
överenskommelse mellan metaforens avsändare och dess mottagare, helt enligt 
det synsätt på litterär förståelse Jonathan Culler beskriver104. Ett synsätt som 
dock kommit att ifrågasättas inte bara av Raattamaa. 

Till exempel citerades i inledningen den amerikanska poeten Lyn Hejinian, där 
hon exemplifierar med den fallande dominobrickan som en bild för 
kommunismen. Det var en metafor som fungerade i sin givna tid och sitt givna 
sammanhang; den kom till för att övertyga om att kriget i Vietnam var riktigt 
och rätt. I likhet med Hejinian menar Raattamaa att metaforen är lögnaktig, 
eftersom den låser ett sakförhållande i en bild som hotar få hierarkiskt företräde. 
Den som är skicklig på att bilda nya metaforer, är också den som äger makten. 

Mot metaforen ställer Raattamaa metonymen, vilket i praktiken innebär ett slags 
rabblande och malande dikt, som aldrig hotar att stelna eller kristalliseras i 
entydiga utsagor. Raattamaa skriver om den metod han föredrar: ”Det är det 
metonymiska arbetet. Den stela metaforen, förtätningen, 
kapitalackumulationens ägande, luckras upp av förskjutningarnas ramsor och 
lek.”105 Tekniken innebär att Raattamaas dikter kännetecknas av att ord staplas 
på varandra, på ett sätt som hindrar entydig förståelse och som samtidigt inte 
kräver läsarens förförståelse eller litterära kompetens, för att tala med Culler.
  
Enligt kritikern och poeten Anna Hallberg handlar Raattamaas arbete om 
”decentraliserad maktfördelning, både vad gäller dikten själv och dess 
eventuella läsare”106. Litteraturkritikern Åsa Beckman stämmer in: ”Han är 
besatt av att osäkra hierarkier och göra språket fritt och demokratiskt.”107 I 
Raattamaas kritik av språket och metaforen ser vi med andra ord dels en 
uppgörelse med poesins traditionella tekniker, dels hur olika poetiska arbetssätt 
mättas med politisk betydelse.

4.1.3 Läsaren
Frågan är då vad Raattamaa vill att hans dikt skall innebära för läsaren. Jag 
anser att detta blir tydligast om man utgår från användningen av två begrepp 
som är frekventa i hans metapoetiska texter: det tidigare omtalade 

                                               
101 Jonsson, Stefan: ”All poesi är politisk” [intervju med Lars Mikael Raattamaa], Dagens Nyheter 2003-09-26
102 Aristoteles (1994), Om diktkonsten, s 60
103 Henriksson, Alf (1982): Verskonstens ABC, s 101
104 Culler (1993), s 96
105 Raattamaa (2007), s 4
106 Hallberg, Anna (2003): ”Metaforen – bättre förr om åren”, Dagens Nyheter 2003-12-06, s B12
107 Åsa Beckman: ”Bra dakt pa svanska”, Dagens Nyheter
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L=A=N=G=U=A=G=E (Raattamaa skriver omväxlande även ”Language” och 
”language”) och sprawl. 
  
Raattamaa använder L=A=N=G=U=A=G=E inte bara för att beteckna den 
litterära rörelse som presenterades tidigare. Han använder det också som ett 
sorts samlande begrepp för hur diktandet är och bör fungera:

Language är inte urban, den rör sig inte på de fina gatorna i innerstan. Language är 
suburban, den finns i sterila kontorslandskap, på säckgator och impediment, i 
bostadsområden med trafikseparering. Language är ett meningslöst våld och 
bussarnas ändhållplatser. En maska i strumpbyxan.108

Att ta fasta på är främst att dikten är förbehållen varken särskilda människor 
eller rum. Den bör finnas och skapas överallt. Diktandet som verksamhet bör 
kunna  inkludera alla människor, även de som enligt Jonathan Culler inte äger 
någon litterär kompetens: ”Language är sprawl, helgfylla och Råsunda. IG i 
svenska.”109

Raattamaa önskar med andra ord frigöra dikten från just de litterära och 
kommunikativa beståndsdelar som Jonathan Culler undersöker i sitt teoretiska 
arbete. Det får inte finnas några tvingande konventioner eller normer som låser 
dikten. Poesin bör vara radikalt öppen och därmed gemenskapsbildande: 

I bästa fall kan poesin frigöra orden från dess organiserande centrum, från normen. 
Samtidigt kan poesin bilda nya centrum som människor svetsas samman omkring. 
Jag tänker på all poesi som förekommer vid bröllop, på konserter, i hejaklackar, 
väckelsesånger.110

Och termen sprawl står för just detta, att komma ifrån ett poetiskt ideal som 
cirkulerar kring en bestämd tradition eller kanon. Dikten har inget centrum, den 
blir till spontant hos vem som helst och i vilka sammanhang som helst. För 
läsaren innebär detta att han eller hon själv avgör vart poesin står att finna och 
vad som är poesi. Symptomatiskt nog var Raattamaa mycket tydlig i ett inlägg i 
kanondebatten 2006: 

I djungeln ser man inte litteraturen för att man står mitt i. Man går lite eljest. Varje 
sats, rad, mening, bokstav, konstverk är lika långt från centrum. Min kanon 
omfattar 3 miljarder böcker och 6 miljarder människor: böckerna är ännu alltför 
få.111

Raattamaa överger här Jonathan Cullers idé om diktläsande som en 
konventionsstyrd process, och även idén om att vissa förståelser av enskilda 
dikter är att betrakta som mer riktiga än andra. Raattamaa talar om 
kanontänkandet som ett ”disciplineringsmaskineri” och i förlängningen är 
kanon lika med ”litteraturtänkandets död”112. 

                                               
108 Raattamaa (2003), s 111
109 Ibid., s 112
110 Jonsson (2003)
111 Raattamaa, Lars Mikael (2006): ”Disciplineringsmaskinen”, Dagens Nyheter 2006-08-19
112 Ibid.
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Den förvirring som Culler menar kommer att infinna sig vid läsandet av dikt om 
man inte behärskar vissa litterära konventioner, betraktar Raattamaa snarare 
som något sunt och kreativt eftersom det betyder att man inte läser dikten 
utifrån förutbestämda normer och värderingar. Förståelsen av dikt bör därmed 
vara lika fri, spontan och oförutsägbar som skrivandet av dikt. För Raattamaa 
sammanfattas denna syn på skrivandet och läsandet av dikt i begreppet sprawl, 
då det pekar på ”en urban kultur som är spretig, oregelbunden och 
oöverskådlig”113. 

Jonathan Cullers teoretiska utgångspunkter är därmed inte applicerbara på 
Raattamaas tankegångar om poesi, och kanske inte heller på hans dikter. 
Möjligen innebär Raattamas idéer en radikalisering av Cullers ord om att ”läsa 
är inte någon oskyldig aktivitet”114. Om att läsa ”är en färdighet laddad med 
konstgrepp”115, som Culler skriver, uppmanar snarare Raattamaa till en ännu 
större uppmärksamhet gällande detta förhållande. Mer om detta i den avslutande 
diskussionen.

4.2 Anna Hallberg – att kommunicera på andra kanaler

4.2.1 Presentation och diktexempel
Anna Hallberg föddes 1975 och debuterade 2001 med den uppmärksammade 
diktsamlingen Friktion. Sedan dess har hon även givit ut diktsamlingarna På 
era platser (2004) och Mil (2008). Hallberg är dessutom verksam som ledare för 
skrivarverkstäder och som litteraturkritiker. Hennes dikter kännetecknas av en 
sorts opersonlighet och torrhet, vilket bland annat förklaras av hennes 
opposition mot centrallyrik och bekännelsepoesi. Den citerade dikten är ur den 
andra samlingen och tycks helt utgöras av lösryckta citat ur skilda sammanhang:

Bekräftelse på sitt arbete är A och O.

Ursäkta, men jag tror du sitter på min plats.

Oj, så tokigt.

Tror du man kommer ihåg att dra i det där snöret?

Man är ju inte mer än människa.

Det gamla vanliga.

Ööö-Öo Ööö-O!

Såå ja. Såååå ja.116

                                               
113 Jonsson (2003)
114 Culler (1993), s 114
115 Ibid.
116 Hallberg, Anna (2004): På era platser, s 9
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4.2.2 Tekniker
I sin debutbok Friktion117 gör Anna Hallberg en kraftansträngning för att rena 
det poetiska uttrycket. Rent programmatiskt har hon valt bort ord och 
ordvändningar som blivit mer eller mindre standard bland kvinnliga poeter från 
åttiotalet och framåt. I presentationen av sig själv i tidningen Svensk Bokhandel 
beskriver hon sitt förhållande till den svenska samtidspoesin:

jag tyckte att poesin blivit för geggig; ur varenda diktsamling sträckte sig 
slemmiga könsblommor långt ner i halsen och växte och spred sig och slingrade 
och grep. Jag fick svårt att andas. Jag kände mig fylld och sprängd av främmande 
inälvor.118

I Friktion är således hänvisningar till den egna kroppen och könet borta, och 
borta är även subjektet och alla former av självbiografiska inslag. Istället får vi 
en avskalad och kylig poesi som medvetet och konsekvent understryker 
tinglighet och könsneutralitet. Frekventa är ord som man direkt förknippar med 
miljöer fulla av verktyg och maskiner. Redan diktsamlingens omslag – som 
visar en stålkonstruktion – ger med en vink om hur man skall läsa boken. Att 
samlingen dessutom avslutas med en siffra, ”1.0”, är givetvis även det en tydlig 
markering. 

Hallberg understryker att orden i hennes dikter aldrig syftar bortom sig själva: 
”Dikten ”sprinkler” handlar bara om sprinkler, den som heter ”nit” handlar 
uteslutande om nit, katatoni-dikten talar om katatoni osv.”119 Dikterna är med 
andra ord skrivna främst för att lyfta fram det språkliga – språket som materia 
och form – snarare än som betydelsebärande. Hallberg placeras därmed 
återkommande in i den strömning inom svensk poesi som ofta benämns 
”språkmaterialism”. En i sammanhanget användbar definition av termen 
”språkmaterialism” står att finna i Jesper Olssons avhandling Alfabetets 
användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal:

Jag vill driva termen ’språkmaterialitet’ i en riktning där visuella och akustiska 
aspekter av språket har en primär effekt på meningen. Detta pekar mot en språkets 
estetik, där ’estetisk’ (etymologiskt) indikerar något ’sinnligt, kroppsligt’. Delvis 
betyder det att ord kan väljas och fraser yttras av skäl som inte låter sig reduceras 
till rationaliserbara kriterier: vissa ord smakar bättre än andra, eller låter eller ser 
mer intressanta ut än andra.120

Och även om Hallberg uttryckt sin tveksamhet beträffande termen 
”språkmaterialism”121, understryker hon ändå hur viktigt det är med ordens 
ljudliga och utseendemässiga egenskaper i hennes egna dikter:

Jag kom på att de ord jag tycker om ofta ligger långt fram i munnen.
Jag ansåg då att vokalerna var sladdriga och slitna, den omåttliga fascinationen 

                                               
117 Hallberg, Anna (2001a): Friktion
118 Hallberg, Anna (2001b): ”Jag ville orden själva”, www.svb.se/Debutanter/65807/copy-of-Vardebutanter/5710
[2007-12-15]
119 Hallberg, Anna (2005a): ”Läs, för sjutton!” [oredigerad intervju, intervjuare anges ej], 
www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2778 [2005-12-05]
120 Olsson (2001), s 111
121 Hallberg (2005a), www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2778 [2005-12-05]
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inför lilla ”o” till exempel /.../ Jag ville återupprätta konsonanterna. /.../ (Jag ville 
orden själva, rakt uppochned.)122

Frågan är då hur denna syn på dikten förhåller sig till Jonathan Cullers teori. 
Snarare än att Hallberg vill göra upp med explicita stilarter och litterära grepp, 
som Raattamaa, tycks hon vilja skapa en helt ny ”spelplan”. Fokuseringen på 
ordens materialitet istället för deras innebörder stämmer illa med Cullers snäva 
uppfattning att val ”mellan ord, mellan satser, mellan olika framställningssätt, 
görs på grundval av deras effekter; och föreställningen om effekt förutsätter sätt 
att läsa som inte är slumpartade eller tillfälliga.”

Att välja ord och fraser utifrån hur de låter och hur de ser ut innebär att diktens 
innehåll betraktas som sekundärt. I centrum sätts själva öppenheten i 
språkbruket, att inte sluta dikten i estetisk perfektion eller enligt traditionella 
normer eller litterära stilgrepp. När Hallberg fick tidningen Aftonbladets 
litteraturpris, i samband med hennes andra diktsamling På era platser, var det 
just dessa kvaliteter som framhölls: ”Hennes poesi är i rörelse, med lek och 
resonemang som redigeras om och byter stilsort i öppen opposition mot flera av 
poesins hierarkier.”123

Den så kallade språkmaterialistiska inställningen till poesi är med andra ord 
inriktad på att undersöka och avslöja de mekanismer som styr vårt användande 
av litteraturen och språket, vilket Lisa Schmidt uppmärksammar i sin 
magisteruppsats KR’PTA – samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar 
hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. Schmidt 
understryker bland annat språkmaterialismens intresse för hur litteratur och 
språk formar oss som individer124, samt hur inriktningen ”undersöker det 
språkliga arvet och samtidigt försöker frigöra sig från dess associationsladdade 
tvångströja.”125

4.2.3 Läsaren
Anna Hallberg nämner gärna att det är viktigare för henne att läsa än att skriva: 
”För mig, som egentligen tycker mer om att läsa än om att skriva, finns 
läsaraspekten alltid i bakhuvudet.”126 Hallberg vill därmed göra sina dikter så 
tillgängliga som möjligt, så läsarvänliga som möjligt. Samtidigt vill hon att 
hennes egna dikter skall utgöra ett slags alternativ till det språkliga flöde som 
kännetecknar vår tid:

När jag till exempel skrev Friktionsboken, tänkte jag ganska mycket på att den 
skulle vara läsbar för vem som helst som gav sig tid och läste koncentrerat från 
höger till vänster. /.../ Det finns litteratur så det räcker och blir över i världen. Vi 
översköljs med språk från det att vi vaknar tills vi somnar. Hur ska mina texter 
kunna göra sig hörda i ett sådant överflöd av språkliga kommunikationer? Min 
metod har varit att försöka kommunicera på andra kanaler än de mest frekventa, 

                                               
122 Hallberg (2001b), www.svb.se/Debutanter/65807/copy-of-Vardebutanter/5710 [2007-12-15]
123 “Anna Hallberg får Aftonbladets litteraturpris”, Aftonbladet 041116 [namn på skribent saknas]
124 Schmidt, Lisa (2005): KR’PTA – samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, 
Ingrid Storholmen och Anna Hallberg, s 5.
125 Ibid. 
126 Hallberg (2005a), www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=2778 [2005-12-05]
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inte för att jag vill exkludera någon utan tvärtom för att kunna möjliggöra en reell 
kommunikation.127

Läsaren och läsandet står med andra ord i centrum för Anna Hallberg. Cullers 
fokusering på litterär kompetens, och hans ord om att läsning av dikt är en 
”regelstyrd betydelseproducerande process”128, stämmer illa överens med 
hennes önskan om att dikten skall kunna läsas av alla. Istället hävdar hon att hon 
med diktens hjälp kan öppna upp i det redan överdimensionerade språkliga 
flödet och upprätta ”en reell kommunikation” med sina läsare. En 
kommunikation som därmed uppstår utanför de konventioner som Culler skriver 
om. 

För Anna Hellberg är läsaren lika med en i allra högsta grad aktiv läsare. Det är 
inte en läsare som låter sig styras av litterära konventioner, vilket både Culler 
och Umberto Eco understryker, utan som är medskapare. I sin egen läsning av 
Lars Mikael Raattamaas dikt ”Al-Jazeera” finner Hallberg överraskande 
egenskaper hos sig själv som läsare, då dikten ”får inkörda låsningar vad gäller 
läsarpositioner och avkodningar att släppa”129. Uppenbarligen är det något 
liknande hon önskar att skall hända läsaren när denne läser hennes egna dikter, 
en önskan som även den går stick i stäv med Ecos och Cullers bestämda 
tillbakavisningar av fria läsningar och tolkningar.130

För Hallberg är det själva interaktiviteten som är det väsentliga, snarare än den 
kontrollerade förståelsen. Producerandet av nya läsningar och oförutsägbara 
avkodningar, bortom allt tal om kompetens och konventioner, tycks vara 
Hallbergs mål med det poetiska arbetet. Och detta vare sig diktläsaren är 
professionell kritiker eller en ”vanlig” läsare. Hallberg understryker först och 
främst förmågan att ”möta dikten i en individuell läsning. Bortom de kategorier 
som på förhand exkluderar eller fetischerar dikten.”131

  Hon preciserar sitt resonemang: 

[J]ag är helt klar över att mycket av den litteratur som skrivs idag fordrar en kritisk 
interaktion, känslighet och humor som inte bara är problematiserande, utan faktiskt 
också produktiv och frambringande.132

I sitt föredrag ”Här har man alltid med sig” ger hon ett antal exempel på 
litteraturkritikers produktiva och interaktiva läsningar. De handlar om allt från 
att skapa egna texter i anslutning till läsningen, till att redogöra för de 
förväntningar och tvivel som finns innan man tar itu med verket i fråga. Med 
andra ord: fria, okonventionella och lekfulla läsningar, utan speciella krav på 
litterär kompetens eller kännedom om litterära konventioner.

                                               
127 Ibid.
128 Culler (1993), s 110
129 Hallberg, Anna (2005b), ”Här har man alltid med sig” (föredrag), www.nypoesi.net/old/essays/anna-hallberg-
2.html [2007-09-15]
130 Culler (1993), s 103 och 110, samt Eco (1993), s 125
131 Hallberg (2005b), www.nypoesi.net/old/essays/anna-hallberg-2.html [2007-09-15]

132 Ibid.
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4.3. Johan Jönson – manipulation och virologi

4.3.1 Presentation och diktexempel
Johan Jönson är född 1966 och debuterade 1992 med diktsamlingen Som 
samplingsdikter. Sedan dess har gett ut ett tiotal diktsamlingar på olika förlag. 
Hans arbetssätt och syn på dikten avspeglar sig i produktiviteten: 2001 gav han 
ut två diktsamlingar och 2002 hela tre stycken. Scenen i dikterna är ofta kriget 
eller isoleringscellen. Jönson förmedlar gärna känslan av att det är för sent, att 
kriget och våldshandlingarna är en oundviklig del av det mänskliga livet. Han 
har återkommande jämförts med Lars Norén. Jönson skriver även pjästexter för 
frigruppen Teatermaskinen. Innehållsmässigt är den citerade dikten 
representativ för Jönson, samtidigt som dikterna oftast inte är lika sakliga och 
formmässigt återhållna:

Det är outsägligt destruktivt.
Man lever för att överleva.
Det är en historisk situation.
Horisonten har imploderat.
Man vill inte leva.
Man vill döda.
Man vill dö.
Man lever i ständig skam inför de döda.
Man lever i ständig skam inför avkomman.
Detta kommer att förbli.
Det är en form av död.
Det är till min död.133

4.3.2 Tekniker
För Johan Jönson är vår tids enorma flöde av information behäftat med ett 
allvarligt och olösligt problem: för varje utsaga finns en möjlig motsägande 
utsaga. Ett stort antal verklighetsuppfattningar eller berättelser gör alla anspråk 
på att komma med det sanna perspektivet, eller den sanna bilden av 
verkligheten.
  
Som poet anser han att det finns två sätt att förhålla sig till detta tillstånd, att 
antingen ignorera dess faktum, eller ”så är man oavbrutet tvungen att reagera, 
tolka, analysera, historisera, kontextualisera.134” Som poet har Johan Jönson valt 
det senare, vilket innebär att hans dikter oftast liknar kommentarer, påståenden 
eller anteckningar i marginalen. Dikterna är resultatet av ett rent maskinellt 
arbete135, där kommentar efter kommentar och påstående efter påstående 
produceras. I och med att Jönsons texter kännetecknas av en sorts mottagande 
passivitet och således hämtar stoff och inspiration från vitt skilda håll, är det 
tveksamt om valen av ord och fraser görs enligt de speciella regler som 
Jonathan Culler nämner.136

  

                                               
133 Jönson, Johan (2005): Monomtrl, s 158-159
134 Jönson, Johan (2006): ”Poesi och politik”, www.nypoesi.net/old/essays/johan-jonson.html [2006-02-08]
135 Ibid.
136 Culler (1993): s 99
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I själva verket formar sig Jönsons poetiska arbete till en kritik mot tidigare 
seklers uppfattningar om vad poesi är och borde vara:

[P]oesin jag tänker på är en form av icke-fiktion, den kulminerar därför inte och 
slutar inte, som 1800-talsromanen, den anländer inte och vill inte övertyga, som 
1900-talskommunikationen. Kanske kan den liknas vid en åtskild uttrycksmaskin. 
/.../ Då var mediet evigt stilla och kroppen utförde ett hantverk, ett långsamt 
arbete. Nu är mediet i oavbruten rörelse och kroppen absolut stilla, som ett flottigt 
bihang till den hyperaktiva gränssnittshjärnan.137

Dikten ackumulerar ständigt, den kristalliseras aldrig i tydligt avgränsade dikter. 
I stället är den vidöppen för alla former av uttryck och genrer. Med en populär 
term är Jönsons poesi ett återskapande eller en del av allt det informationsbrus 
som omger oss. Förläggarna och redaktörerna Jonas (J) Magnusson och Jesper 
Olsson beskriver i ett efterord till Johan Jönsons bok Virus hans poesi som att 
den är öppen ”för bruset och det orena i en mångfald av diskurser, discipliner 
och kulturella fält: flyktingpolitik, ekologi, biologi, cybernetik, genetik, filosofi, 
mytologi, medicin, terrorism, kartografi, dialektik...”138

  
Redaktörerna menar vidare att Jönson skriver ”en poesi som inte betonar sin 
egen form, som inte är avhängig en förberedande estetisk erfarenhet”139. För att 
tala med Culler, är det tveksamt om Johan Jönsons poesi går att inplacera i 
avgränsad skönlitterär tradition med tillhörande litterära konventioner.140 Jönson 
underminerar synen på litteraturen som en avgränsad verksamhet, eller en 
institution. Hans syn på dikten är helt öppen, den inkluderar alla möjliga sorters 
uttryck och stilar. 
  
Att ta fasta på i det ovanstående är också förnekandet av diktskrivande som ett 
hantverk. Att dikta är istället bara ett automatiserat producerande och 
reproducerande av påståenden och utsagor. Diktaren beskrivs som en 
”uttrycksmaskin”141 som automatiskt reagerar på det ständiga 
informationsflödet. Något slags framåtskridande eller egentligt skapande är det 
knappast frågan om. Jönson talar tvärtom om att det i längden är frågan om en 
”skrivandets orörlighet” och en ”läsandets orörlighet”.142

  
Redaktörerna Jonas (J) Magnusson och Jesper Olsson menar att Jönsons sätt att 
dikta är resultatet av ”de nya förutsättningar som en accelererad 
medieteknologisk  situation framkallat”143. De poetiska pretentionerna skruvas 
ned då poesin snarare bör betraktas som ett symptom på den mediala och 
informationsteknologiska situationen, än som en verksamhet vid sidan av eller 
som ett alternativ till den. Poesin står vidöppen för bruset.

                                               
137 Jönson (2006)
138 Magnusson, Johan (J) och Olsson, Jesper (2004): ”Inkubationstid”, efterordet till Johan Jönsons Virus. Boken 
saknar paginering.
139 Ibid.
140 Culler (1993): s 114
141 Jönson (2006)
142 Ibid.
143 Magnusson och Olsson (2004)
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4.3.3 Läsaren
Vad Johan Jönson vill att hans texter skall innebära för läsaren, och vilken syn 
han har på läsandet och läsaren, är knappast entydigt. Mest beroende på att hans 
texter kännetecknas av stark aggressivitet, som om han med dikten önskar hota 
och skada läsaren. Till exempel skriver kritikern Henrik Petersen att Jönson vill 
manipulera och parasitera på läsaren.144 En tanke som får stöd hos redaktörerna 
Jonas (J) Magnusson och Jesper Olsson, som vill se åtminstone Jönsons bok 
Virus som direkt farlig, men även upplysande: ”Den flyktiga informationen och 
dess blixtsnabba distribution blir här en virulent och differentierad poetisk-
politisk form – lika oroväckande och giftig som motgiftig, smittande och 
medvetandegörande.”145

  
Och frågan är om det inte är synen på läsaren som utsatt och i allra högsta grad 
mottaglig som är mest applicerbar på Jönson, eller kanske som ett offer för 
dikten snarare än en frivilligt aktiv medskapare av den. Passande nog betecknar 
Henrik Petersen Jönsons poesi som ”en urban gerillakrigföring”146, medan Jonas 
(J) Magnusson och Jesper Olsson drar paralleller till både spam och datavirus. 
De sistnämnda skriver vidare:

Johan Jönsons bok Virus påminner om bräckligheten i de system som bär upp och 
formar våra liv och vår kultur, men kan också läsas som en mer långtgående analys 
av denna parasitära ekonomi. Virus är ingen ofarlig bok, och när den nu släpps 
loss i det litterära kretsloppet är det med vår övertygelse att dess kraft är lika 
produktiv och konstruktiv som destruktiv och potentiellt förödande.147

Jönsons poesi är enligt redaktörerna ett svenskt exempel på vad de kallar 
”viruspoesi”, en term hämtad från den franske poeten Christophe Hanna. 
Viruspoesin ställer på ända alla de egenskaper Jonathan Culler tillskrev läsandet 
och läsaren. Någon speciell litterär kompetens eller särskilda litterära 
konventioner är det inte längre frågan om. Jonas (J) Magnusson och Jesper 
Olsson refererar till och citerar Christophe Hanna med ord som fullständigt 
underminerar Cullers teori:

”Viruspoesin” kräver ingen specifik läsansträngning, ingen bestämd 
fonosemantisk kryptering utifrån kompetenser som kulturen presenterat som 
grundläggande för en förståelse av poesin och en perception av dess  estetiska 
effekter. ”Viruspoesins” effekter är direkta  eller subliminala, och ”det är därför 
som den är förenlig med automatisk eller reflexmässig läsning, det vill säga passiv 
läsning, en idiotisk eller inte särskilt kompetent läsning.”148

Vem läsaren är eller hur denne läser spelar alltså ingen roll. Det viktiga är 
istället att inte fastna i någon speciell sorts text eller någon speciell slags 
läsning. Texten måste hela tiden produceras och reproduceras. Den måste i 
någon mening ständigt vara främmande – den får inte stelna i en igenkännlig 
eller etablerad form. Kritikern Henrik Petersen skriver med Johan Jönson i 
åtanke: 

                                               
144 Petersen, Henrik (2006): ”Vid den politiska poesins absoluta nollpunkt”, Helsingborgs dagblad, 
http://hd.se/kultur/boken/2006/04/02/vid-den-politiska-poesins-absoluta [2008-04-12]
145 Magnusson och Olsson (2004)
146 Petersen (2006), Ibid.
147 Magnusson och Olsson (2004)
148 Ibid.
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Människan äger inte något inre och oskyldigt språk; det hon uppfattar som sitt eget 
språk är ett ständigt objekt för manipulation, i reklam och annan propaganda... /.../ 
Genom att närma sig språket som främmande materia ... medvetandegör poeten 
sådana processer för sig själv och läsaren; så långt som att även ifrågasätta "sig 
själv" i den egna förståelsen som något tillfälligt och relativt.149

Johan Jönson försöker hindra läsaren från att slappt godta det skrivna, samtidigt 
som han med stor aggressivitet försöker föra över sitt perspektiv på läsaren. Ett 
upplysande – eller medvetandegörande, som Jonas (J) Magnusson och Jesper 
Olsson skriver – ideal krockar härmed med ett destruktivt eller uppslitande dito. 
Läsaren skall manipuleras till att bli medveten om manipulationen.

                                               
149 Petersen (2006), Ibid.
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5. Att läsa är inte någon oskyldig aktivitet – en diskussion
Anmärkningsvärd, och delvis i linje med Culler, är den känslighet som 
kännetecknar Lars Mikael Raattamaas, Anna Hallbergs och Johan Jönsons 
förhållande till tradition, kanon och etablerade litterära tekniker. Litet förenklat 
skulle man kunna uttrycka det som att deras poesi till stor del handlar om att 
markera full medvetenhet om vilka stilgrepp som används och vilka man tar 
avstånd ifrån. Snarare än att dikten primärt har ett existentiellt budskap, så 
kommer Raattamaa, Hallberg och Jönson med strategier för hur man skall 
skriva/läsa respektive inte skriva/läsa litteratur. Det viktiga tycks för dem vara 
att ständigt vara på väg ut ur den egna formen – detta är diktens egentliga 
”budskap”, i stället för att på traditionellt vis berätta något om den mänskliga 
tillvaron. 
  
Lars Mikael Raattamaa beskriver tydligast de politiska tankegångar som ligger 
till grund för det poetiska arbetet. Enligt honom är strävan efter enhetlighet och 
entydighet i poesin ”en antidemokratisk drift”, och det är diktarens uppgift att 
ständigt finna sätt att dikta som inte låser sig i på förhanden givna läsningar och 
enligt en tradition eller kanon. Raattamaa avsäger sig sin egen maktposition som 
diktare; dikterna är utformade på ett sådant sätt att ingen tolkning kan sättas 
framför den andra. Diktens eventuella betydelse och estetiska värde avgörs av 
varje enskild läsare, inte av poeten, litteraturvetaren eller kritikern. I stället för 
att i diktform komma med budskapet ”demokrati”, så menar Raattamaa att hans 
dikter är demokratiska i just den meningen att de inte förmedlar ett enda 
avgränsat, exkluderande budskap. Dikten står öppen för vilken människa och 
vilken läsning som helst.
  
Anna Hallberg är inte lika tydlig, vilket hon också markerat: ”Jag är fasligt 
politisk fast ingen tror det.”150 Trots att hennes politiska markeringar inte är lika 
tydliga, står hon ändå Raattamaa nära i det att hon menar sig upprätta ”en reell 
kommunikation” och att hon önskar locka fram nya sätt att läsa, att ställa på 
ända invanda och etablerade läsarpositioner. Läsandet skall vara interaktivt och 
produktivt, ej passivt mottagande. Avsaknaden av politiska markeringar kan 
bottna i en större tilltro till poesin som sådan: medan Raattamaa i intervjuer och 
artiklar ständigt känner sig tvungen att upprepa diktens politiska uppdrag, så 
känner sig Hallberg mer trygg i förvissningen om diktens politiska verkningar. 
Framför allt har vi sett att hon vill lyfta fram diktens förmåga att frigöra läsaren 
från invanda och gängse läsarpositioner. Hallberg vill definitivt involvera 
läsaren i dikten, det är frågan om en syn på diktläsning som interaktiv och 
produktiv. Med andra ord: samma vilja att bryta ned hierarkier och 
maktpositioner som vi finner hos Raattamaa, återfinns hos Hallberg. 
  
Uttalat politisk är definitivt Johan Jönson. Han tar sig an skrivandet med en 
märklig blandning av raseri och likgiltighet inför såväl dikten som form som 
den verklighet han behandlar i sin dikt – och som hans dikt ständigt är riktad 
mot. Av de tre aktuella poeterna är han den som tydligast hyser en förhoppning 
att förvandla och förändra läsaren, till skillnad från Raattama och Hallberg som 
mer försiktigt uttrycker en vilja att läsaren ständigt byter position inför det
skrivna. Jönson vill snarare manipulera och förgöra läsaren med sin 

                                               
150 Hallberg (2001b)
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”viruspoesi”. Diktskrivandet tycks ofrånkomligt innebära ett visst mått av våld 
och läsakten blir därmed en blodig uppgörelse – poeten tvingar sig på läsaren 
med sina texter och sin vilja att upplysa och medvetandegöra.
  
Faktum är att poeterna egentligen tycks ha samma utgångspunkt som Culler, det 
vill säga att dikten och språket bär på vissa maktrelaterade funktioner som vi 
bör vara på vår vakt mot. Skillnaden är att de tre aktuella poeterna flyttat fram 
positionerna: Cullers begreppsapparat står för en syn på dikten som utestänger 
vissa läsare och läsarter. Cullers resonemang bottnar fortfarande i uppfattningen 
att det går att tala om god och bra litteratur i estetisk bemärkelse, medan de tre 
poeterna förkastar liknande tankegångar. Det estetiska kommer i andra hand, 
eller kanske beaktas det över huvud taget inte. Det primära är alltid det 
politiska, att dikten måste vara inklusiv och decentraliserande, demokratisk och 
icke-hierarkisk. Den enda läsarten som sätts framför andra är den som inte låser 
sig, som inte förhåller sig till någon norm eller kanon. Poeten bör med andra ord 
ständigt vara medveten om de litterära troper och stilgrepp han eller hon 
använder sig av, vilket förklarar varför själva språket och läsakten ofta markeras 
och diskuteras i de tre poeternas texter. 

En annan viktig skillnad mellan de tre poeterna och Culler är de oförenliga 
uppfattningarna om vad som kännetecknar ett aktivt och interagerande läsande. 
För Culler är läsaren medskapande endast som litterärt kompetent och som 
införstådd med de litterära konventioner som möjliggör förståelse. För de tre 
poeterna är läsaren medskapande då han eller hon läser fritt, utan kännedom om 
litterära konventioner – och således litterärt inkompetent, om man skall tala med 
Culler. 

En gemensam strävan hos de tre poeterna, är alltså att relativisera själva 
läsbegreppet. Raattamaa tar med sitt sprawl-begrepp fasta på oregelbundenhet 
och oöverskådlighet. Hallberg understryker läsarens egen produktivitet och 
förmåga att interagera med texten. Jönson tycks primärt vilja framhäva läsarens 
utsatthet, att han eller hon – liksom poeten – är och bör vara medveten om det 
manipulativa i en text. 

Läsandet skall enligt de tre poeterna inte vara en aktivitet som följer vissa 
normer eller regler, utan istället en fri men samtidigt medveten aktivitet. Och 
här kan man notera en viss spänning i deras tankegångar. Att frigöra sig från 
tidigare uppfattningar om hur man skall eller bör läsa går hand i hand med en 
uppfordran att ständigt vara på vakt, att vara uppmärksam på sitt eget sätt att 
läsa. Men denna uppmärksamhet kräver, får man förmoda, en viss kunskap om 
diverse litterära stilgrepp och troper. Endast den som vet vad en metafor är, kan 
förkasta denna till förmån för metonymin, för att ta Raattamaas exempel. 

De tre poeterna idealiserar vidare det illiterata och icke-kanoniska läsandet, men 
i vilken utsträckning kan de själva frigöra sig från sina egna litterära preferenser 
och positioner? Frågan är om ett kontinuerligt och aktivt läsande inte 
ofrånkomligen innebär att man utvecklar viss smak och viss rutin. Är det 
verkligen möjligt att som läsare kunna bortse från sin egen beläsenhet och de 
kunskaper som man trots allt samlar på sig? Blir inte i så fall det fria, 
oregelbundna och förutsättningslösa läsandet i själva verket en konstruerad 
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position? Den litterära inkompetensen och idiotin framstår då bara som ett 
akademiskt eller teoretiskt ideal – skapat av personer som i allra högsta grad är 
litterärt bevandrade.

De tre poeterna är dock förmodligen främst inriktade på det praktiska snarare än 
det teoretiska. Läsandet skall frigöras från pålagda mallar och normer, vilket de 
tre poeterna verkar för genom att med sina texter utmana eller rentav 
omöjliggöra etablerade läsarter. Rattaamaa undviker det traditionella poetiska 
bildspråket med utarbetade metaforer och fokus lagt på det innehållsmättade 
språket. I stället använder han sig av ramsor, klotter, samplingar och lösryckta 
fragment från informations- och nyhetsflödet. Hallberg undviker det 
centrallyriska, existentiella och subjektiva i sina dikter. Hon undviker de krav på 
enhetlighet, betydelse och sammanhang som Culler anser vara kännetecknande 
för poesin. I stället betonar hon språkets och ordens materialitet, vilket innebär 
ett arbetssätt som skall öppna upp till helt nya och fria läsarter. Jönson rör sig i 
en och samma text fritt mellan olika genrer och stilgrepp. Man skulle kunna 
uttrycka det som att han skriver sönder sina egna dikter, med hopp om att 
läsarens uppfattning om vad dikt och läsande är skakas om rejält. 

Ovan har jag också försökt ge en bild av att Raattamaas, Hallbergs och Jönsons 
tankegångar och arbetssätt kan ses som en sorts tecken i tiden. Inom 
humanistiska och samhällsvetenskapliga akademiska discipliner finns ett tydligt 
fokus just på läsare och läsning, medan de citerade debattinläggen från det 
senaste decenniets poesidebatt visar att den typ av poesi som behandlats i den 
här uppsatsen berör och upprör – på ett sätt som indikerar att tidigare sätt att 
läsa och skriva poesi utmanas och ifrågasätts. Diktskrivande är för de tre 
poeterna en metod för att demokratisera inte bara litteraturen utan språket i stort. 
Litteraturen får inte vara en institution som bara är till för ett fåtal, och på 
samma sätt får språket inte användas så att det exkluderar vissa människor och 
deras läsarter. De tre poeternas teoretiska ståndpunkter och deras praktiska 
arbetssätt är därmed oförenliga med Cullers teori om litterära konventioner och 
litterär kompetens.

Ett formelartat svar på de tre frågeställningar jag föresatt mig att svara på i 
uppsatsen – det vill säga: 1) På vilka sätt ifrågasätter och undergräver de 
aktuella poeterna etablerade litterära arbetssätt och stilgrepp?,  2) På vilka sätt 
ifrågasätter och utmanar poeterna etablerade synsätt på läsare och läsning?, och 
3) På vilket sätt menar poeterna att deras poetiska arbete är politiskt? – skulle 
kunna lyda:

Genom att skriva dikt i opposition mot etablerade litterära tekniker och stilgrepp 
– exempelvis Raattamaa med sitt metonymiska arbetssätt vilket innebär en dikt 
som inte är enhetlig eller entydig, Hallberg med sin betoning på språkets 
materialitet snarare än dess innebörd, och Jönson med sitt rent mekaniska eller 
maskinartade sätt att skriva dikt – hoppas man kunna frigöra nya läsarter och 
och reellt interaktiva och produktiva läsningar. Poeterna menar sig skriva en 
poesi som är tillgänglig för alla, någon litterär kompetens behövs inte, eftersom 
de litterära konventionerna ändå är satta ur spel. Det politiska i de tre poeternas 
diktskrivande är att de verkar för en större medvetenhet om litteraturen och 
språket, om hur vissa stilgrepp är förhärskande och styrande. Alla tre tycks vara 



41

övertygade om att det går att bryta ned de inneboende hierarkierna i litteraturen 
och språket och att deras sätt att skriva dikt utgör ett sätt att markera och utöva 
motstånd. Till skillnad från den politiska diktning som skrevs på sjuttiotalet, så 
handlar det inte om en tematisk eller innehållsmässig politisering, utan en 
politisk övertygelse att det är möjligt att förändra våra bokstavligt talat invanda
föreställningar om språk, litteratur och läsning. 

Det är tydligt att de tre aktuella poeternas idéer om läsare och läsning till viss 
del ligger nära de resultat som kommit fram i ovan presenterade studier. Till 
exempel noterar Gunnar Hansson i sin Inte en dag utan en bok: Om läsning av 
populärfiktion, att läsarna ej låter sig manipuleras eller passiviseras av vad de 
läser, samtidigt som läsningen formar och bekräftar värden och värderingar. En 
liknande litet motsägande iakttagelse gör Sten Furhammar i studien Varför läser 
du?, där han gör en distinktion mellan känslomässig och instrumentell läsning. 
Det intressanta är givetvis att man lyckas uttrycka en syn på läsning som inte är 
ensidig, utan snarare flexibel eller dubbel – både mottaglig och distanserad, 
både involverad och kritisk. För Raattamaa, Hallberg och Jönson tycks läsning 
av traditionell litteratur ofrånkomligen innebära något slags manipulation, något 
slags hierarkisk eller odemokratisk relation mellan läsaren och författaren eller 
mellan läsaren och texten. Kanske läsvaneundersökningarna kan visa på mer 
varierade och mer mångfacetterade läsarter och läsprocesser än vad de tre 
poeterna har kännedom om?

Dock stämmer de tre aktuella poeterna misstänksamma inställningar mer än väl 
in på det resultat Marie-Louise Eriksson kommer fram till i studien Den goda 
läsningen. En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens 
slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori. Eriksson menar 
att det finns förhärskande synsätt på vad läsning är och bör vara, och att dessa 
styr oss på så sätt att de bestämmer vilka frågor vi ställer, till exempel i det 
politiska livet, och vilka ämnen och metoder som skall vara de ledande inom 
forskningsvärlden. Eriksson skulle med andra ord förmodligen hålla med om att 
läsning inte är en oskyldig aktivitet.

För mig personligen, både som bibliotekarie och som läsande människa över 
huvud taget, har arbetet med den här uppsatsen gjort att jag kommit att fundera 
en hel del över vilka idéer och drivkrafter som skönlitterära författare egentligen 
styrs av. Ibland har jag fått känslan av att troheten mot den ena eller andra idén 
om hur dikt bör skrivas låser poeten i en position som i längden blir krampaktig 
och kvävande. Samtidigt har en djupdykning i tankegångar om hur och varför 
dikt bör skrivas inneburit att jag plötsligt bättre förstår, och till och med kan 
börja tycka om, vissa diktsamlingar och enskilda dikter som jag tidigare 
ignorerat. Jag är av den åsikten att förmedlare av skönlitteratur, och dit räknas 
givetvis bibliotekarier, bör vara intresserade av och väl insatta i aktuella litterära 
trender och idéströmningar. Genom att skriva min uppsats som ett bidrag till 
Biblioteks- och informationsvetenskapen, markerar jag denna ståndpunkt och 
hoppas samtidigt att studien kan bidra till att uppmärksamma viktiga idéer, inte 
bara inom den samtida svenska poesin, utan inom litteraturen i stort. Min 
förhoppning är att ha breddat synen på vad bibliotekarier kan och bör intressera 
sig för.
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6. Sammanfattning
Syftet med föreliggande uppsats är att idéanalytiskt undersöka hur tre svenska 
poeter – Lars Mikael Raattamaa, Anna Hallberg och Johan Jönson – ser på det 
poetiska arbetet som politiskt. Tre frågeställningar har stått i fokus: 
1) På vilka sätt ifrågasätter och undergräver de aktuella poeterna etablerade 
litterära arbetssätt och stilgrepp? 
2) På vilka sätt ifrågasätter och utmanar poeterna etablerade synsätt på läsare 
och läsning?
3)  På vilket sätt menar poeterna att deras poetiska arbete är politiskt?

Inledningsvis görs några nedslag i det senaste decenniets svenska poesidebatt, 
för att påvisa att en ny sorts poesi fått fäste och att den återkommande 
ifrågasatts och beskyllts för att vara svårbegriplig och rentav elitistisk. Kort  
presenteras även de bakomliggande idéerna till den nya poesin och det slås fast 
att den har politiska intentioner, i det att den vill förändra våra läs- och 
skrivvanor och göra oss misstänksamma mot hur det dagliga och litterära 
språket påverkar oss. Vidare placeras studien in i en vetenskaplig kontext 
genom en presentation av hur litteraturteoretiker och litteratursociologer sedan 
70-talet och framåt visat ett tilltagande intresse för läsaren, mot att tidigare 
främst studerat texten och författaren.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen och besvara frågeställningarna, har jag 
använt mig av  litteraturteoretikern Jonathan Cullers teori om litterär kompetens 
och litterära konventioner. Enligt Culler är läsning av dikt en regelstyrd 
aktivitet. Utan förförståelse om litteraturens koder och konventioner, är 
diktläsning inte möjlig över huvud taget. Culler tillbakavisar därmed att 
diktläsning skulle kunna vara fri och spontan. Han hävdar vidare att diktaren 
använder sig av diverse tekniker eller effekter för att fånga läsarens 
uppmärksamhet. Diktarens val av ord och satser sker inte slumpmässigt utan är 
underkastade rådande litterära konventioner. Litteraturen är att betrakta som en 
styrd och begränsad verksamhet.

I uppsatsens analytiska del visas hur Lars Mikael Raattamaa, Anna Hallberg och 
Johan Jönson konsekvent motarbetar och ifrågasätter etablerade litterära 
tekniker, samt att deras uppfattning om läsare och läsning inte stämmer överens
med Cullers.

Lars Mikael Raattamaa understryker att poesin inte får vara skriven på ett 
sådant sätt att den är odemokratisk och stänger vissa läsare ute på grund av vissa 
litterära troper eller stilgrepp. Språket är aldrig neutralt och det är diktarens 
uppgift att lösa upp och förhindra entydiga eller exkluderande läsningar. Verklig 
dikt blir enligt Raattamaa till överallt och av vem som helst, litteratur är inte 
förbehållen vissa människor, vissa rum eller vissa tolkningar. 

Anna Hallberg understryker läsarens aktivitet och kreativitet i läsprocessen. 
Dikten måste vara skriven på ett sådant sätt att ett hierarkiskt förhållande mellan 
diktare och läsare, eller text och läsare, ej uppstår. Hallberg väljer inte ord eller 
uttryck för att, vilket Culler vill lyfta fram, uppnå någon särskild effekt eller för 
att främja någon speciell läsning. Hon väljer i stället de ord och uttryck som hon 
tycker ljuder bra och ser bra ut, vilket innebär ett slags slumpmässighet 
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beträffande diktens betydelse. Det vill säga: hon betonar språkets materialitet 
framför dess innebörd. Denna metod menar hon främjar läsarens interaktivitet 
och produktivitet. Hallberg försöker skriva dikt som gör att låsta läspositioner 
släpper och som förhindrar en fetischering av dikten.

Johan Jönson understryker diktens manipulativa förmåga och försöker att på ett 
våldsamt vis upplysa och medvetandegöra läsaren om de faror som tillägnandet 
av språk och dikt för med sig. Hans metod är att i sina dikter förstärka 
våldsamheten och skriva sönder det poetiska i dem. Hans inställning till dikt och 
litteratur är oförenlig med Cullers, då Jönsons metod är att mekaniskt, utan 
litterär finess eller genrebestämmande stilgrepp, kommentera och svara på 
verkligheten. Jönsons dikter ges återkommande beteckningen ”viruspoesi”, 
vilket syftar på en form av diktning inte kräver någon kompetens av läsaren, 
utan snarare föredras den illitterata och idiotiska läsningen. 

Avslutningvis diskuteras skillnader och likheter mellan de tre poeternas och 
Culler idéer. Särskilt uppmärksammas de enskilda poeternas politiska 
markeringar; det vill säga, hur de betraktar det poetiska arbetet som politiskt. De 
politiska implikationerna i poeternas syn på litterära tekniker, läsare och läsning 
påvisas. Diktskrivande är för dem en metod för att demokratisera inte bara 
litteraturen utan språket i stort. Litteraturen får inte vara en institution som bara 
är till för ett fåtal, och på samma sätt får språket inte användas så att det 
exkluderar vissa människor och deras läsarter. Återkommande är tanken att 
decentralisera och demokratisera dikten och språket, samt att verka för en större 
medvetenhet om hur vissa stilgrepp är förhärskande och styrande. Alla tre tycks 
vara övertygade om att det går att bryta ned de inneboende hierarkierna i 
litteraturen och språket. Deras diktning är ett sätt att markera och utöva 
motstånd. 
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