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Abstract: 

 

Den här uppsatsen syftar till att göra en kartläggning av den svenska novellgenren för att 

konkretisera den så kallade novellboomen som uppstod under 1990-talets mitt och dess 

anledningar. Vidare undersöks den amerikanske författaren Raymond Carvers betydelse för 

novellboomen, för att konkretisera och utreda om det finns någon substans i påståendet om 

hans påverkan på den svenska novellistiken, eller om det istället handlar om en 

kritikerbaserad genretillskrivning. Detta resonemang förs utifrån de berörda författarna, vissa 

litteraturkritiker och några bokförlags ståndpunkter i frågan. För att kunna se om hypotesen 

stämmer eller inte har en modell eller ett mönster med de mest generella dragen för Raymond 

Carvers novellistik sammanställts. Dessa generella mönster har sedan jämförts med fyra 

novellister som debuterade under ovan nämnda period, för att se vilka likheter dessa texter 

och novellister uppvisar med Carvers karakteristiska drag. Efter det mönster för ”Carver-

prosan” som framkommit, kan man klart och tydligt se att flera av de uppställda kriterierna 

motsvarar verkligheten. Dock kan man diskutera vidare om dessa drag är utmärkande för just 

Raymond Carver, eller om man istället borde diskutera arvet från den amerikanska 

novellistiken eller en Altmansk påverkan utifrån filmen Short Cuts, låter jag dock förbli 

obesvarad. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

 

Den här uppsatsen syftar till att göra en studie av några av de författare som debuterade under 

1990-talet i den så kallade ”novellboomen” och konkretisera fenomenet ytterligare genom en 

kartläggning av den svenska novellgenren och novellboomen. Vidare kommer Raymond 

Carvers betydelse för novellboomen att undersökas och då framförallt om det finns någon 

substans i påståendena om hans påverkan som en av anledningarna till novellens uppsving 

under början av 1990-talet, eller om det istället handlar om en överdrift konstruerad och 

uppförstorad av kritikerna. 

Jag har valt att titta närmare på fyra debutanter som ofta uppmärksammas i samband 

med diskussioner om den svenska novellboomen: Cecilia Davidsson, Ninni Holmqvist, Mats 

Kempe och Hans Gunnarsson. Genom att undersöka Raymond Carvers formspråk och stil har 

jag sedan gjort en närläsning av en novell ur var och en av ovan nämnda författares 

debutsamlingar, för att på så sätt utreda om det finns likheter mellan debutanterna och Carver. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Finns det någon substans i påståendet att Raymond Carver präglat den svenska novellboomen, 

eller är det en av kritikerna konstruerad överdrift? 

 

De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsens analys är:  

 

o Vilka likheter finns det mellan de novellister som debuterade under åren 1994 – 

1996? 

o Kan man se ett utländskt inflytande genom Raymond Carver som en anledning 

till novellens uppsving på marknaden? 

 

1.3 Metod 

  

Inledningsvis görs en kartläggande undersökning i syfte att undersöka den svenska 

novellgenren och framförallt 1990-talets novellboom. I huvuddelen kommer jag att göra en 

läsning av Raymond Carver för att undersöka hans formspråk och stil och göra en komparativ 
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studie med Ninni Holmqvist, Cecilia Davidsson, Mats Kempe och Hans Gunnarsson, för att 

undersöka hur dessa motsvarar vad som är karaktäristiskt hos Raymond Carver och den 

svenska novellen. De publikationer som har varit mest behjälpliga i att kartlägga den svenska 

och amerikanska novellboomen, är framförallt tidskriften 00-tals temanummer om noveller1, 

samt tidskriften Allt om böckers temanummer om fyrtiotalsnovellen.2 Den bok som främst 

använts i beskrivandet av novellgenren är den danska boken Novellen av Marie Lund Klujeff.3 

I Carverforskningen har Marshall Bruce och William L. Stulls Conversations with Raymond 

Carver,4 Romeo Gigers The Creative Void5 och Rolf Lundéns The United Stories of America: 

Studies in the Short Story Composite6 varit mest betydelsefulla i den här uppsatsen. Annars 

består det material jag använt mig av kring Raymond Carver och de svenska debutnovellisterna 

främst av recensionsmaterial. 

 

1.4 Disposition 

 

Inledningsvis gör jag en kort presentation av novellgenren gällande definition och struktur. 

Fortsättningsvis presenterar jag fenomenet novellboom under det svenska 1900-talet, i 

synnerhet gällande den under 1990-talets första del. Vidare diskuteras Raymond Carver, hans 

formspråk och influenser från den amerikanska traditionen. Till sist görs en komparativ studie 

mellan Raymond Carver och de debutnovellister som var mest framträdande under 1990-talets 

första del för att försöka konkretisera påståendena om hans påverkan på den svenska 

novellistiken. I slutdikussionen kommer jag sedan att försöka ringa in problematiken med den 

svenska novellboomen och Carvers inflytande. 

 

2. Novellen  

 

Ordet novell kommer av det italienska ordet novella som betyder nyhet. Det var redan under 

1300-talet som ordet fick sin nuvarande innebörd av ”kort prosaberättelse”: ”En kort litterärt 

formad berättelse, som i sammanträngd form skildrar en spännande händelse med anknytning 

till verkligheten, ett koncentrerat händelseförlopp, en konfliktsituation eller egenartade 

                                                
1 00-tal, Tema: “Novellboom”, 2002:11, 00-tal, Tema: ”Novellzoom”, årg 2, 2002:12. 
2 Allt om böcker, 1995:5/6. 
3 Marie Lund Klujeff, Novellen (København 2002). 
4 Marshall Gentry/ William L. Stull, Conversations with Raymond Carver (Mississippi 1990). 
5 Roman Giger, The creative void: Hemingway's iceberg theory (Bern 1977). 
6 Rolf Lundén, The United Short Stories of America: Studies in the Short Story Composite (Amsterdam 1999). 
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mänskliga karaktärer.”7 När man talar om novellen som litterär genre, är det speciellt 

Boccaccios novellsamling Decamerone (1353) som har varit mönstergivande fram till våra 

dagar.  

 

2.1 Novelldefinition och novellstruktur 

 

Genreproblematiken har länge varit ett föremål för diskussioner, framförallt med avseende på 

genre som en konventionell klassifikation och de förväntningar den överför till litterära verk 

som placerats inom genren. Att placera en viss text inom en litterär genre kan omforma en rad 

av koder, normer och konventioner – som i sin tur är förbundna med en viss referensram och 

förväntningshorisont. Det finns olika definitioner av vilka texter som egentligen får kallas en 

novell och i den danska novellantologin Nordiske Noveller i 1990’erne kan man läsa: 

”novellen er en ikke helt definerbar genre; ingen ved rigtig, hvad en novelle er. Der hersker 

dog en tilsyneladende enighed om, at længden har en vis betydning. Indholdet er det sværere at 

give et konkret bud på, men det afgørende er nok stadig, at den korte tekst indfanger og 

fastholder sin læser, som er en vigtig medspiller i formidlingen af budskabet.”8 

I Novellen anger Marie Lund Klujeff flera olika definitioner på novellbegreppet. Hon 

diskuterar bland annat textens längd, men istället för att räkna textens sidantal presenterar hon 

en teori som utgår från det antal ord som texten innehåller. Enligt denna teori innehåller en 

novell mellan 5000 och 30 000 ord.9 Det finns fler försök att definiera en bedömningsgrund för 

novellgenren och det är svårt att vara heltäckande i sin definition, då resultatet är i hög grad 

beroende av vad forskaren väljer att lägga fokus på.  

Författaren Lars Jakobson vill i sin artikel ”Det går an att börja om,” peka på två 

traditionella linjer inom novellkonsten, O. Henry och Hemingway. Den första skolan avslutar 

sina berättelser med en twist som överraskar, en tydlig poäng. Den skola som Hemingway 

tillhörde är den så kallade isbergstekniken - där berättelsen kan verka händelselös på ytan, men 

där den egentliga berättelsen är det som sägs i undertexter och bisatser.10 

I Carin Röjdalens avhandling Men jag ville hjälpa, citeras Ivar Lo-Johansson och hans 

syn på novelltraditionen där han talar om tre olika: ”’Livsnovellen’, dvs. den klassiska efter 

Maupassant (den klassiska eller episka novelltraditionen som kännetecknas av att den 

fokuserar på yttre händelser, att den ofta är dramatisk, välstrukturerad och ofta kulminerar med 
                                                
7 Svensk litteraturlexikon (Lund 1964 och senare). 
8 G. Schmidt Nielsen, Nordiske noveller i 1990’erne (Arhus 1999), s. 125f. 
9 Lund Klujeff, s. 8. 
10 Lars Jakobsson, ”Det går an att börja om”, Allt om böcker, Tema: ”Novell”, 1995:5/6, s. 11.  
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en poäng); ’Situationsnovellen’, vilket motsvaras av den ’lyriska’ tjechovska traditionen 

(vilken kännetecknas av att den fokuserar på psykologiska stämningar i koncentrerad, stiliserad 

form), och slutligen den religiösa ’moraliska’ novelltraditionen som Tolstoj representerar.”11   

 

3. Den svenska novellen på 1900-talet 

 

Novellgenren kan anses ha två synbara formtoppar under 1900-talet, där den första tar sin 

början under 1940-talet med författare som bland annat Eyvind Johnsson, Stig Dagerman och 

Lars Ahlin. Efter 40-talets formtopp är det sedan relativt lugnt på novellfronten, den litterära 

produktionen utgörs till större del av romaner och kritikerna siar om novellens död. Under 

1990-talets första del sker en oväntad vändning med författare som Cecilia Davidsson, som 

debuterar med novellsamlingar och efter henne kommer bland annat Ninni Holmqvist, Mats 

Kempe, Hans Gunnarsson med flera. 

 

3.1 Novellboomen på 1940-talet 

 

Redan under 30-talet blev publiceringsklimatet gynnsamt för novellen som form, då det 

uppstod en ny typ av veckotidningar som till exempel Vi och Folket i bild vars efterfrågan för 

noveller gav upphov till en ny marknad inom det litterära området. Björn Julén diskuterar i sin 

artikel i Allt om böckers temanummer om novellen förutsättningarna för den svenska novellen 

och ser hur redan etablerade författare som Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, Moa 

Martinson och Jan Fridegård såg en möjlighet att utöka sin försörjning genom att publicera 

noveller och kunde dessutom sälja sina texter två gånger - först till en tidning och sedan 

samlade i bokform.12 Det blev mode att ge ut noveller, då många författare upplevde novellen 

som ett adekvat sätt att experimentera med prosa. Under 40-talet levde detta 

publiceringssystem vidare och tidskrifter som 40-tal (1944-1947) och All världens berättare 

(1945-1956) blev forum för den framväxande prosaformen. Efter andra världskrigets slut 1945 

växte också förläggarnas intresse för att publicera novellsamlingar av debutanter och inte 

enbart av redan etablerade romanförfattare. Tack vare att kända författarnamn som Martinsson 

och Lo-Johansson banat väg för novellen, blev den plötsligt accepterad som genre och inte bara 

som en form av underhållning.  

                                                
11 Carin Röjdalen, Men jag ville hjälpa (Göteborg 1997), not 211, s. 68. 
12 Johan Werkmäster, ”Sluta skylla på Carver – Novellens renässans har andra förklaringar än ‘Short cuts’, Södra 
Dalarnes Tidning, 2003-03-05. 
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Vidare diskuterar Julén de författare som står ut från de övriga bland 40-talets debutanter, men 

fäster sin uppmärksamhet vid specifikt tre novellsamlingar som blev mer bemärkta och 

omskrivna än andra, nämligen Lars Ahlins Inga ögon väntar mig (1944), Stig Dagermans 

Nattens lekar (1947) och Tage Aurells Smärre berättelser (1946). Även Thorsten Jonsson 

gjorde en uppmärksammad novelldebut 1941 med samlingen Fly till vatten och morgon 

(1941), som delvis blev stilbildande för den kommande generationen. Thorsten Jonsson skrev 

utifrån det som hände i det svenska samhället under 30- och 40-talet, framförallt med fokus på 

de debatter som rörde problemen med den ökade kriminaliteten. Jonsson hade gått en 

”hårdkokt” skola som härstammar från Hemingways stil och ”dirty realism”, och året efter sin 

novelldebut gav han ut essäsamlingen Sex amerikaner (1942) om bland andra Hemingway, 

Faulkner och Caldwell. 

Många recensenter har diskuterat olika anledningarna till att novellen som form under 

kommande årtionden återigen lades i träda. Johan Werkmäster väljer i sin artikel ”Sluta skylla 

på Carver – Novellens renässans har andra förklaringar än ”Short cuts”, att se en förklaring kan 

vara att många tidningar istället började publicera kärleksnoveller av lättare slag och därmed 

förlorade författarna ett lättarbetat forum för sin utgivning av noveller. Werkmäster diskuterar 

även att televisionens genombrott på 1960-talet kan vara en av anledningarna, då folk hellre 

såg på tv än läste tidningsnoveller. På 1970-talet kom den så kallade förlagskrisen, som ledde 

till minskad utgivning och ökad kommersialisering, vilket drabbade novellerna.13  

 

3.2 Novellboomen på 1990-talet 

 

Under 1990-talet händer det någonting på den svenska bokmarknaden när unga, oetablerade 

författare återigen börjar intressera sig för novellen som form. Kritikerna talar om ”genrernas 

sammanbrott”, då ett tydligt drag bland de debuterande författarna är deras sätt att blanda 

samman olika genrer. Temat i novellerna är ofta kontaktlöshet, där huvudpersonerna är 

splittrade personer som tappat kontakten med sig själva eller med omvärlden. Novellerna 

framstår allt som oftast som utsnitt i verkligheten där början, vändpunkt och slut fattas 

historien.14 I 00-tals temanummer: ”Novellboom”, skriver Madeleine Grive i ledaren: ”Den 

unga svenska novellen befinner sig i toppform. Att det råder en svensk novellboom både 

kvantitativt och kvalitativt har uppmärksammats en tid.”15  

                                                
13 Werkmäster. 
14 Leif Eriksson/ Christer Lundfall, Samtidslitteraturen 1970-2000 (Stockholm 2001), s. 135 f.  
15 Madeleine Grive, ”Ledare”, 00-tal, Tema: ”Novellboom”, 2002:11. s . 
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Även litteraturkritikern Dan Jönsson uppmärksammar i samma nummer novellens plötsliga 

återkomst på marknaden: ”Från ett tidigt nittiotal där man bekymrat diskuterade om novellen 

var en utdöende konstform, eller om det bara var förlagen som inte trodde att novellsamlingar 

gick att sälja, och hellre satsade resurserna på ointressanta romaner i krogmiljö – hamnade vi 

bara fem år senare i en situation med hausse på novellbörsen.”16 Jerker Virdborg diskuterar i 

”Ögonblickets dramatik”, i 00-tals temanummer: ”Novellboom”, de olika anledningarna till det 

plötsliga intresset för novellen som form och menar att det var en del i en naturlig utveckling 

på det litterära klimatet som rådde. Inom romangenren efterfrågades den nya, stora 

generationsromanen, vilket avskräckte många författare från att försöka att skriva en roman. 

Virdborg presenterar vidare olika skäl till varför novellen är en lockande genre för författaren 

och anger skäl såsom att novellen oftast rör sig kring en enskild händelse och att antalet 

karaktärer är få. Dessa skäl gör att det är möjligt för författaren att kasta läsaren rakt in i 

berättelsen. När texten inte kan förändras i nästa kapitel, eller tidigare kapitel inte kan belasta 

textens nu – innebär detta en mer kvalitativ läsning: ”De tomma sidorna, det blanka före och 

efter som däremot avlastar och omsluter varje novell är en förutsättning för att intensiteten ska 

kunna höjas, koncentrationen stegras och förloppet, i mer lyckade fall, nära nog ristas in i 

läsaren.”17 

Jönsson ser en annan typ av påverkan som en av anledningarna till det plötsliga 

intresset för novellen som form och väljer att fokusera på dess form som ett nät av berättelser, 

som en del i nittiotalsmänniskans relationer till sin omgivning, där gamla hierarkiska 

förhållanden byts ut så att vi istället kan organisera våra liv i nätverk.18 I en artikel som 

publicerades i Svenska Dagbladet 1996 säger Magnus Bergh, förläggare på Bonniers, att han 

tror att novellen som form lockar författare och att den alltid finns någonstans på en god 

författares klaviatur. I samma artikel säger Björn Linell på Bonnier-Alba att en av 

anledningarna till att det verkar som att noveller är vanligare är också förekomsten av romaner 

av novellkaraktär: ”Romanerna är korta till omfånget, scenstyrda, mer än handlingsstyrda.” På 

frågan om novellen är en lyckosam trend säger det branschfolk som svarar ja samtidigt också 

nej och menar att noveller fortfarande var svårsålda, så om förläggarna inte tvekade så gjorde 

marknadsavdelningarna det. Solveig Nellinge på Trevi förlag menade att detta var på grund av 

                                                
16 Dan Jönsson, ”Mutation i hemkommunen” 00-tal, Tema: ”Novellboom”, 2002:11, s. 7. 
17 Jerker Virdborg, ”Ögonblickets dramatik”, 00-tal, Tema: ”Novellboom”, 2002:11, s. 27. 
18 Jönsson, s. 14. 
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Sveriges dåliga novelltradition: ”Vi har ingen novelltradition i Sverige, ingen tidskrift som 

New Yorker där många amerikanska författare debuterat.”19 

Även i de övriga nordiska länderna riktades det en ökad uppmärksamhet mot novellen 

som form under 90-talet, vilket uppmärksammades i boken Nordiske noveller i 1990’erne: 

”Der ses hos 1990’er-generationens novelle-forfattere et tydeligt slægtskab med Ernst 

Hemingways og Raymond Carvers lakoniske og nøgterne fremstillingsform. Mange af 

1990’er-prosaisterne har valgt realismen – ikke som tendens, men som metode.”20 Även Marie 

Lund Klujeff gör denna anmärkning: 

 
Senare i 1990 érne lader en påvirkning fra det minimalistiske novelleboom i USA sig spore 
i Danmark. En direkt inflydelse ser man hos forfattere som Helle Helle og Siimon Fruelund, 
der med deres korte, præcise og følelseregistrerende noveller står i stærk i gæld til den 
amerikanske forfatter Raymond Carver. Som det også er tillfældet hos Carver, er novellerne 
ofte lagt i munden på en jeg-fortæller, hvis sprogtone bliver af afgørende betydning.21 

 

Hon iakttar även att novellen utvecklats till en genre för debuterande författare och menar att 

detta skulle vara på grund av att novellens korta form upplevs som lättare att klara av i 

jämförelse med romanen.22 Samma tendens återfinns som redan nämnt i Sverige. 

1994 debuterar Cecilia Davidsson med novellsamlingen En av dessa nätter,23 vilket 

anses vara startskottet på den svenska novellboomen och året därpå kommer Ninni Holmqvist 

ut med sin debutsamling Kostym.24 De båda efterföljs senare av författare som Mats Kempe, 

Hans Gunnarsson, Jerker Virdborg, Alejandro Leiva Wenger med flera som alla valt att göra 

sin författardebut med en novellsamling från nittiotalets mitt, vilket även kan visa på ett ökat 

intresse från förlagen och media för novellen som form. Vilket även gav unga novellister en 

möjlighet att ta sig in på den litterära banan. Men allting måste ha en början i någonting annat 

och redan under 1980-talet och början av 1990-talet fanns det ett intresse för novellen. Under 

dessa år omtrycktes novellsamlingar av Lars Ahlin, Olov Jonason, Tage Aurell och Stig 

Dagerman. Dessutom publicerades novellsamlingar av en rad utländska författare, bland 

många andra Raymond Carver, Richard Ford, Tobias Wolff och så vidare. Man kan 

följaktligen konstatera att svenska förläggare faktiskt har visat ett intresse för novellen före 

1994.  

                                                
19 Ibid.  
20 Schmidt Nielsen, s. 131 f. 
21 Lund Klujeff, s. 60. 
22 Ibid., s. 58 f. 
23 Cecilia Davidsson, En av dessa nätter (Stockholm 1994). 
24 Ninni Holmqvist, Kostym (Stockholm 1995). 
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Redan tidigt uppmärksammas debutanternas stilistiska likheter av kritikerna och Dan Jönsson 

väljer att genom en närläsning av ett tjugotal novellsamlingar från åren 1994-2002, undersöka 

de aspekter som förenar den svenska novellkonsten. Han finner bland annat en genomgående 

tematik och stark samhällsmedvetenhet hos novellisterna och menar att de svenska författarna 

främst influeras av modernismens olika riktningar:  

 
För att beskriva den verklighet som träder läsaren till mötes i det senaste decenniets 
novellkonst skulle man kunna använda ett begrepp i stil med ”förlust av 
orienteringsförmåga”. Realismen i dem bygger på flera samverkande tillstånd av förvirring: 
på oöverskådliga – nätliknande – sammanhang; på en temporal fragmentering som inte 
tillåter några avslutande förlopp; på en misstro mot språket som kommunikationsmedel och 
överhuvudtaget mot det rationella i mänskligt handlande.25 
 

Vidare uppmärksammar han ytterligare en viktig faktor, nämligen ett intresse för miljöer i den 

geografiska periferin där novellisterna hellre förlägger sina berättelser utanför tullarna och 

framför allt till den svenska landsorten. Redan i Cecilia Davidssons debutbok återfinns många 

av de teman och motiv som sedan kommer att dominera nittiotalets kortprosa. De svenska 

landsortsmiljöerna, den återkommande känslan av att all förändring är en illusion och språket 

som kolliderar: ”I nittiotalets svenska noveller reser man genom det fula, obetydliga Sverige 

som efterlämnades av det liberala systemskiftet; det Sverige som marknaden och medierna 

glömde men som ändå ligger där, i stort sett som på sjuttiotalet. Det är en färd längs mörka 

landsvägar till trista stadshotell, sömniga villaområden, vårdinrättningar och inköpscentra. Till 

alla dessa hemkommuner.”26  

Virdborg menar att för en författare är det tacksammare att skriva noveller istället för 

romaner om man använder sig av den berättarstrategi som ”drar åt det skenbart objektiva 

förhållningssätt, där olika undertexter har huvudrollen.27”Den novellistik som avser att gestalta 

ett yttre förlopp på ett begränsat antal sidor ”har en naturlig tendens att fösa den tydliga 

berättaren, eller det medvetet och uppenbart synliggjorda berättandet, ut ur den sorts 

textstruktur som novellen tillhandahåller.”28 Han ser debutanternas användning av språket som 

en strävan efter enkelhet och inlevelse, där författaren vill lägga intresse på själva skeendet och 

karaktärerna för att uppnå direkthet, suggestion, oförställdhet, närvaro, medkänsla och för att 

indirekt anknyta till humanistiska grundtankar.29  

                                                
25 Jönsson, s. 17.  
26 Jönsson, s. 17. 
27 Virdborg, s. 25 
28 Virdborg, s. 27. 
29 Ibid., s. 29 f. 
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Både Jönsson och Jerker väljer att koppla stilen till tidigare inspiratörer inom den amerikanska 

novellistiken som Ernest Hemingway och Raymond Carver, men skiljer sig sedan åt i sina 

åsikter. Jönsson menar att Hemingway är den mest självklara och därför minst intressanta av 

dem båda. Han väljer istället att fokusera på Raymond Carvers påverkan på den svenska 

novellistiken under nittiotalet, främst genom Robert Altmans film Short Cuts (1993) som 

baseras på Carvers noveller och menar att vi kan tala om en tidslinje med noveller skrivna före 

och efter det att filmen gick upp på de svenska biograferna. Här polemiserar Virdborg mot 

Jönsson och anser det hela vara en överdrift och menar istället att det är en mycket gammal 

tradition med djup förankring i exempelvis de isländska sagorna, men framhåller att i modern 

tid är Ernest Hemingway innovatör och mästare. Problematiken med Carver som inspiratör för 

den svenska novellboomen, kommer att utvecklas ytterligare i avsnitt 4. 

Virdborg gör även en distinktion mellan genren novell och genren novellsamling: ”att 

samla flera noveller efter varandra i en bok skapar förstås i sig en rad möjligheter till uttryck 

som sällan diskuteras av kritikern,”30 något som även diskuteras av Rolf Lundén och kommer 

behandlas närmare i följande avsnitt. 

 

3.3 Den amerikanska novellistiken 

 

Den amerikanska novellkonsten nådde ett högt kulturellt anseende på 1930-talet med 

framförallt Hemingway och även under 1970- och 80-talet, som har kallats ”den andra 

Hemingwayperioden” med Raymond Carver, Jayne Anne Phillips, Richard Ford och Tobias 

Wolff med flera där novellen haft en hög status och blivit omtalad och läst.  

I 00-tals temanummer: ”Novellzoom”, diskuterar Rolf Lundén skillnaden mellan den 

svenska novellistiken och den amerikanska, då det ofta har påpekats att Sverige i jämförelse 

med andra länder, med USA specifikt i åtanke, inte har en stark novelltradition. Som en 

illustration till detta kan man nämna att det hittills inte publicerats någon historia över den 

svenska novellen till skillnad från i USA där det med mål att studera den amerikanska novellen 

produceras litteraturhistoriska verk, ordnas årliga konferenser och organiseras vetenskapliga 

samfund.31 

Större delen av den debatt som florerat i Sverige bland kritiker har handlat om 

huruvida de samtida novellförfattarna är påverkade av amerikanska förebilder eller skriver i en 

inhemsk tradition. Och man nämner ofta Raymond Carver som en av de främsta inspiratörerna.  

                                                
30 Ibid., s. 27. 
31 Rolf Lundén, ”Det lyriska spåret”, 00-tal, Tema: ”Novellzoom” 2002:12, s. 41. 
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Lundén menar att det är svårt att förneka ett allmänt amerikanskt inflytande av ett 

minimalistiskt syn- och skrivsätt, tidigare kallat hårdkokt, nuförtiden ”dirty realism” eller något 

liknande:  
 
Det hårdkokta utmärkte en grupp författare på 1930- och 40-talet, framför allt inspirerade 
av Hemingway. Men Hemingways ande svävar fortfarande över svensk prosa. Carver är ju 
själv, liksom flera av de andra minimalisterna, en Hemingwayelev, även om han i enlighet 
med Harold Blooms modell begått fadermord genom att förkasta machoismen och 
sentimentaliteten.32  
 

Svenska novellister kan vara influerade av 30- och 40-talets novellister, som i sin tur 

inspirerade av Hemingway och Faulkner. Ett exempel på detta är Lars Ahlin och hans 

debutsamling Inga ögon väntar mig, som i hög grad är inspirerad av den amerikanska 

traditionen. Även Thorsten Jonsson sägs vara den författare på 1940-talet som bäst överförde 

Hemingways skrivsätt till svensk form.  

Som tidigare diskuterat, Virdborg en distinktion mellan genren novell och 

novellsamling. Han menar att genom exempelvis ordningsföljden kan texterna kontrastera mot 

varandra, eller föra en dialog och att den rytm som uppstår i pauserna mellan novellerna 

stundtals talar mer än själva texten33. Lundén diskuterar även kring detta och tar upp den ”nya” 

novellstrukturen som beskrivs som ett nät av berättelser där novellerna i en samling 

dialogiserar med varandra och utgår i synnerhet utifrån den amerikanska novellistiken:  

 
En novellcykel består av autonoma noveller som på ett eller annat sätt är länkade till varann 
och skapar en fragmenterad helhet inte bara genom tematiska likheter utan genom mer 
uppenbara, direkta kopplingar. På engelska kallas denna berättarform för short story cycle, 
short story sequence, short story composite. Formen med lösligt sammanfogade berättelser 
är i sig mycket äldre än romanen. Man behöver bara nämna verk som Tusen och en natt och 
Decamerone. 34 

 

En novellsamling har nästan alltid ett visst drag av enhet, där författaren gjort ett urval av 

noveller och placerat dem i en speciell ordning eller struktur där urvalet ofta baseras på likheter 

mellan dem. De kan även ha likheter i stil, ton och tema, som Lundén diskuterar vidare i The 

United Short Stories of America: Studies in the Short Story Composite:  
 

In comparison with the traditional novel, the short story composite puts less emphasis on 
causality, temporality, plot, and character. It is more multi-voiced and open-ended; it 
defuses closure and resolution of plot. However, such openness is true of many modernist 
and post-modernist novels as well. Komar points out that “any reader contemplating 
contemporary literature is struck by the frequent appearance of novels in which the 

                                                
32 Ibid., s. 42. 
33 Virdborg, s. 27. 
34 Rolf Lundén, ”Det lyriska spåret”, 00-tal, Tema: ”Novellzoom” 2002:12, s. 43. 
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narrative text is fragmented, slit up into several separate (and often seemingly unrelated) 
lines of narration, a form characteristic of the works of Joyce, Dos Passos and Faulkner.35 

 

Detta kan dock även innebära en viss problematik, som Barbro Ståhle Sjönell tar upp i sitt 

häfte Att ge ut noveller, där hon bland annat diskuterar det problem som uppstod för 1890-

talets författare när litterära texter återutgavs i reviderad form och bytte genre. Hos Söderberg 

valde man till exempel att dämpa den kåserande tonen, vilket även innebar ett genrebyte för 

texten.36 Lundén diskuterar denna problematik vidare: 
 
There is yet another question concerning composites that should be addressed, the fact that 
a number of existing composites have been constructed or re-constructed after the original 
publication. There are mainly two types of such composites: those that were constructed, 
expanded or modified by the author him/herself and those that were constructed by an 
editor. The former are obviously short story composites in the reasons for such a 
judgmental statement.37 
 

Ett exempel på detta är Robert Altmans film Shortcuts, som kommer behandla vidare under 

avsnitt 4.3. 

 

4. Raymond Carver 

 

Raymond Carver föddes 1938 och dog 1988 och under sin livstid skrev han åtskilliga dikter, 

men framförallt noveller. I svensk översättning kan man bland annat hitta novellsamlingarna 

Grannar (1991), Vad vi pratar om när vi pratar om kärlek (1985) och den utgåva som gavs ut i 

samband med Robert Altmans film Short Cuts, Genvägar,38 som varit underlag för denna 

uppsats. Som tidigare antytts anser många kritiker och det är av den allmänna uppfattningen att 

Raymond Carvers inflytande över den svenska novellistiken är stort. Carver är likt de 

hårdkokta svenskarna på 1940-talet en lärjunge till Hemingway, men han för också in andra, 

icke-amerikanska författare som Franz Kafka och Anton Tjechov. Som Carver själv och en 

mängd kritiker framhåller är hans mästare framför andra just Tjechov, men han säger sig även 

själv vara inspirerad av Kafka. 

När man talar om Carver, så är det framförallt hans arv från Hemingway som 

framhävs starkast och man brukar i synnerhet tala om påverkan av ”dirty realism” och den så 

kallade ”isbergstekniken”.  

                                                
35 Rolf Lundén, The United Short Stories of America: Studies in the Short Story Composite (Amsterdam 1999), s. 
39 f. 
36 Barbro Ståhle Sjönell, Att ge ut noveller (Stockholm 2001), s. 15 ff. 
37 Lundén, s. 48. 
38 Raymond Carver, Genvägar (Falun 1994). 
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4.1 Dirty realism  

 

”Dirty realism” är en term som ursprungligen kommer från kritikern Bill Buford i den engelska 

litterära tidskriften Granta under 1980-talet. Buford ville försöka konkretisera vad som hände 

inom den amerikanska prosan och genomförde en analys där han ringade in vissa gemensamma 

drag hos författarna. Han kom fram till att författarna ofta fokuserade inom ämnen som var 

svåra, problematiska och komplicerade och att de nödvändigtvis gav sina historier ett olyckligt 

slut. De behandlade dessutom sina karaktärer med respekt och värdighet på ett sätt som de 

postmoderna och moderna prosaförfattarna på sextio- och sjuttiotalet inte hade gjort. Samma 

författare har också kallats minimalister, neorealister och ”deadpan domestic realists”.39 

Provinsialister skulle vara ett mer träffande uttryck, eftersom man sällan kommer ihåg att den 

smutsiga realismen har sin tradition hos Hemingway, Dos Passos och andra 20-talister som i 

sin tur opponerade sig mot en viktoriansk ”decent realism”, och minst av allt utspelade sig i 

provinsen.40 Den knappa stilen får läsaren att fylla i det som inte sägs rent ut, utan bara antyds. 

Det gäller inte minst novellpersonernas repliker. Eftersom det är spelet människor emellan som 

är novellernas centrum blir dialogen viktig. Det kan vara korta repliker som driver upp tempot 

eller att säga en sak, men som istället menar något annat. Då blir ”dirty realism” riktigt 

intressant, eftersom berättartekniken kan få läsaren att se det huvudpersonen inte ser. Hur en 

författare berättar sin historia blir alltså minst lika viktig som vad den handlar om. Lyckas 

texten kasta läsaren rakt in i en konkret situation, beskriva just den och inget annat, kan 

handlingen mycket väl utspela sig över en balja smutsigt diskvatten.41   

Annika Seward42 har ytterligare försökt att precisera ”dirty realismen” och sluter sig 

till följande utmärkande drag: Miljöerna utspelar sig ofta i utdöende småstäder och 

berättelserna är ofta knutna till författarnas hemtrakter, en viss provinsialism. Personerna i 

berättelserna refererar till platser och företeelser utan närmare beskrivningar. Beskrivningarna 

är koncentrerade på detaljer i närmiljön. Människorna kommer från de fattiga lägre skikten i 

det amerikanska samhället. Persongalleriet är sparsmakat, sällan fler är fyra, fem personer 

inblandade i historierna. Intrigen är i det närmaste obefintlig, berättelserna är sällan 

strukturerade efter den klassiska dramatiska principen med peripeti och överraskande slut. De 

                                                
39 Pia Zandelin, ”Läsaren äger historien” Expressen 1993-04-30. 
40 Ulrika Milles, ”Livets parkeringsplatser”, Expressen 1994-03-21. 
41 Leif Eriksson, Samtidslitteraturen 1970-2000 (Stockholm 2001), s. 138. 
42 Stig Kangas behandlar i sin C-uppsats ”Han som flyr måste vara jag” Robert Kangas berättarteknik i 
samlingen Oskuld. Där refererar han till uppsatsen ”Jayne Anne Phillips och ’dirty realism’” av Annika Seward, 
som dessvärre inte går att få tag i längre. 
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berättartekniska greppen kan förenklat sammanfattas med neutralt registrerande, mycket 

dialoger, osynliga berättare eller jag-form och monologer. Språket är stramt hållet i en strävan 

efter enkelhet. Vokabulären är enkel med slangord, jargong och korthuggna vardagliga 

uttryck.43 

 

4.2 Isbergstekniken  

 

När man talar om ett Hemingwayskt inflytande, så talar man förutom ”dirty realism” ofta om 

den så kallade ”isbergstekniken” som består av en reducerad, objektiv, och ekonomisk 

berättarteknik. Stilen låter händelseförlopp och känsloreaktioner framträda bakom yttre 

registrering av sinnesintryck. I The creative void: Hemingway’s iceberg theory, citerar Roman 

Giger Hemingway: “If it is any use to know it,’ Hemingway said to George Plimpton, “‘I 

always try to write on the principle of the iceberg. There is seven-eights of it under water for 

every part that shows. Anything you know you can eliminate and it only strengthens your 

iceberg. It is the part that doesn’t show.’”44 Hemingway menade att syftet med de utelämnade 

delarna, är till för att stärka historien och få människor att känna något mer än det de först 

förstod. Själva akten att utesluta något i texten är beroende av att författaren vet tillräckligt om 

sitt område, då det är först när man vet tillräckligt om det man skriver om som man kan börja 

utesluta saker utan att texten blir ihålig: ”But the knowledge is what makes the underwater part 

of the iceberg.”45 I Conversations with Raymond Carver, säger Carver själv:  

 
[…]Hemingway is an author whose work I admire greatly. I still go back and read his work 
with pleasure. You’re probably familiar with his comment comparing a literary work to an 
iceberg: nine-tenths of the iceberg is under water. But as long as the writer knows what he’s 
leaving out, that’s okay. If he’s just writing and doesn’t know that he’s leaving out crucial 
things, then that’s not so good. If you read Hemingway’s stories, you get just enough and no 
more.46  

 

Att Carver är en elev till Hemingway, har vi sett på flera olika sätt. För att exemplifiera det 

ytterliggare, illustreras detta genom Hemingways “Hills like white elephants”,47 som är en 

novell om kommunikationsproblem mellan en man och hans älskarinna. Mannen försöker 

övertala henne till att göra en abort, men kommunikationen är så dålig mellan dem att de allra 

                                                
43 Stig Kangas, Han som flyr måste vara jag, C-uppsats vid Institutionen för litteraturvetenskap, Stockholms Universitet, VT 06, 
s. 5.  
44 Giger, s. 11.  
45 Ibid., s, 51. 
46 Gentry/Stull, s. 17. 
47 Ernest Hemingway, The complete Short Stories of Ernest Hemingway (New York 1998). 
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minst kan nämna ordet abort eller lösa sin dispyt. Kvinnan skriker till slut: “‘Would you please 

please please please please please please stop talking.’”48 Som ett eko av Hemingway, är 

Raymond Carvers novell “Will you please be quiet please?”, där den förutom sitt sätt att 

använda sig av orden ”please” och ”quiet please” som en synonym av ”stop talking”, i likhet 

med ”Hills like white elephants” handlar om en destruktiv relation och 

kommunikationssvårigheter. Det som skiljer dem är framförallt att Carvers språk är mer direkt, 

medan Hemingway istället låter tystnaden tala för sig själv. Vilket inte var något ovanligt 

under den tiden som Hemingway verkade, då moraluppfattningarna förespråkade att aldrig 

säga något rakt ut.    

 

4.3 Short Cuts 

 

Raymond Carvers författarskap var relativt okänt för allmänheten fram tills det att Robert 

Altmans film Short Cuts gick upp på biograferna 1993. Filmen bygger på ett urval av 

Raymond Carvers noveller, där Altman och Carvers änka Tess Gallagher tillsammans valt ut 

nio noveller och en dikt. I slutet av mars året därefter, gavs de samlade texterna ut i bokform på 

Nordstedts förlag under namnet Genvägar. Något som kan tyckas vara en dålig översättning, 

då svenskans ”genvägar” inte riktigt motsvarar amerikanskans ”short cuts” vars betydelse kan 

översättas med ”små ögonblick”. Vilket är en bra beskrivning för både Altmans Short Cuts och 

även Carvers novellistik. Senare samma år gavs boken även ut i pocketform. Expressen 

presenterade i slutet av april 1995, sin pocket-toppen-lista där de redovisade en tio-i-topp-lista 

som bygger på försäljningsrapporter från flera hundra försäljningsställen: på sjunde plats 

hittade man Genvägar.49  

Många kritiker pekade omedelbart på likheter mellan de svenska debutanternas stil 

och Raymond Carvers, hans särpräglade ton och skildringar av vardagshändelser. Många såg 

även likheter mellan debutanternas sätt att bygga upp sina historier i en nätstruktur likt 

Altmans Short Cuts, och menade att ingen film under nittiotalet har utövat ett större litterärt 

inflytande. Bland annat Jönsson säger i 00-tals temanummer: ”Novellboom”: ”Även om det 

förstås både skrevs och gavs ut en och annan novellsamling redan 1993 – och till och med 

1992, baske mig – så handlade det om noveller som var skrivna före shortcuts.”50 Virdborg 

valde att i samma nummer polemisera mot Jönsson och menar istället: ”Att filmen är en av 90-

                                                
48 Hemingway, s. 214. 
49 Notis, “Pocket-toppen. April”, Expressen, 1995-03-31. 
50 Jönsson, s. 12. 
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talets mest hyllade står klart, men dess efterverkningar har knappast varit så väldiga som 

Jönsson påstår, vare sig i eller utanför litteraturen.”51 

Utan tvivel gav filmen Carvers författarskap ett välförtjänt internationellt genombrott, 

men samtidigt kan man finna argument som talar mot en direkt författarpåverkan utifrån den 

Raymond Carver som presenterades för den svenska biopubliken genom Short Cuts. Trots att 

filmen bygger på ett urval av Carvers noveller, så var det framförallt Altmans sätt att foga 

samman händelsetrådarna i Carvers berättelser till en nätstruktur som haft genomslagskraft. 

Han låter novellerna dialogisera med varandra, genom att integrera filmens karaktärer i 

varandras liv och vara en del av deras bekantskapskretsar. Några av karaktärerna är systrar, 

gamla skolkompisar, älskare och mördare. Vissa karaktärer har dock lagts till och namnen har 

ändrats på andra, men man kan dock förvänta sig någon form av konstnärlig frihet från 

Altmans sida.  

Nätstrukturer liknande dessa går att hitta hos flera av 90-talets författardebutanter, 

bland annat hos Mats Kempes Saknar dig sällan så mycket som nu (2001) och Hans 

Gunnarssons Februari (1999). Den sistnämnda kan ses som det mest genomförda försöket att 

skriva en svensk Short Cuts, då den likt filmen utspelar sig under en och samma dag och inleds 

med en helikoptertur likt i filmen av Robert Altman: ”Februari har drag av Raymond Carvers 

Shortcuts, ödena korsas på liknande vis. Läsaren dras genast in i intimiteter, välbekant 

vardagstrubbel. Saker och ting går över styr, precis som hos Carver.”52 Diskussionen om 

novellsamlingen Short Cuts, vidare refererad till som Genvägar, är nu inte är samma sak som 

den filmatiserade Robert Altmanversionen av Short Cuts, något som Ola Larsmo är snabb att 

fastställa. I sin recension skriver han: ”Och jag vägrar hela tiden att tänka på Robert Altmans 

film ”Short Cuts” som jag inte tyckte om. […] Gunnarsson är inte Carver. Det ska han inte 

vara. Han undgår också Altman-fällan: här finns inget klargörande, ingen försoning.”53 

Som tidigare diskuterats, baserar sig Short Cuts på ett urval av texter som gjorts av 

Robert Altman och Tess Gallagher. Novellerna i samlingen Genvägar och följaktligen Short 

Cuts, är med andra ord ingen komposition av Raymond Carver och inte heller länkade till 

varandra som i en traditionell novellsamling. Det är helt Robert Altmans verk, vilket kan göra 

det svårt att diskutera en relation mellan Short Cuts och Raymond Carver som en nätstruktur. 

Men naturligtvis kan filmens struktur ändå ha utgjort en inspirationskälla och framförallt en 

väg för nya författare att söka sig vidare inom Raymond Carvers författarskap. Trots denna 

                                                
51 Virdborg, s. 36. 
52 Pia Bergström-Edwards, “Så är ju mitt liv också”, Aftonbladet, 1999-02-12. 
53 Ola Larsmo, “Livet I blindo”, Dagens nyheter, 2002-02-28. 
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reservation, utgår uppsatsens analys från den svenska översättningen av novellsamlingen 

Genvägar, på grund av att det var med den som Raymond Carver först fick sitt svenska 

genombrott. Det kommer inte att föras någon vidare diskussion om hur dessa noveller 

dialogiserar med varandra, då de är tagna ur sitt sammanhang. 

 

4.4 Carver stil 

  

Jag har tidigare redogjort för de influenser som påverkat Raymond Carver i hans författarskap 

och då bland annat tagit upp Hemingways. Detta avsnitt kommer att behandla och utveckla 

exakt vad som är specifikt med en Carver-novell, hur han uttrycker sin stil och berättarteknik. 

Dessa element kommer senare att knytas samman i en komparativ analys mellan fyra stycken 

novelldebutanter och Carver. 

Som tidigare nämnt använder sig Carver till stor del av Hemingways isbergsteknik 

och hans texter är starkt influerade av amerikansk ”dirty realism”. Den knappa stil som får 

läsaren att själv fylla i det som inte sägs rent ut, utan bara antyds. Likt isbergsprincipen är den 

rent berättartekniskt intressant, eftersom den kan få läsaren att se det huvudpersonen inte ser 

bakom texten. Handlingsverben står i centrum, de beskrivande adjektiven är väldigt få och allt 

onödigt är bortskalat från texten. Många har valt att kalla Carver för minimalist, och om 

därmed menas en komprimerad framställning där uttrycksmedlen reducerats till det yttersta 

finns det fog för benämningen. Carver själv kände dock en viss tveksamhet inför termen: “In a 

review of the last book, somebody called me a minimalist writer. The reviewer meant it as a 

compliment. But I didn’t like it. There’s something about minimalist that smacks of smallness 

of vision and execution that I don’t like.”54   

 I Carvers berättelser saknas det allt som oftast uppladdningar till händelser, 

förberedelser eller förvarningar. Han kastar sina läsare rakt in i handlingen och ofta följer han 

kronologin utan att göra återblickar eller fördjupa sin historia ytterligare. Hans slut skiljer sig 

även markant från den typen vi är vana vid från den klassiska novellen och utesluter den 

sammanfattning, eller konkretisering av händelseförloppet som knyter samman alla trådar. Han 

lämnar dörren öppen för vidare funderingar och inbjuder på så sätt sin läsare att själv tänka och 

tolka texten ytterligare. Ingenting är självklart.  

 Berättartekniken i novellerna är allt som oftast neutral, dialogerna står över 

monologerna och scenerna spelas ut snarare än beskrivs. Novellerna utgår ofta från jag-form, 

                                                
54 Gentry/Stull, s. 44. 
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alternativt från en osynlig berättare. Carver skriver som både man och kvinna, ibland i första 

person: ”Jag hade jobb men det hade inte Patti.”55 Ibland i tredje person. Språket som används 

är mer talspråkligt än litterärt. Raymond Carver sa i en intervju: “‘I try to write in the language 

we speak,’ he said. ‘The language of human discourse is sometimes in third person’.”56  

I The Stories of Raymond Carver citeras diverse kritiker, bland annat Paul Skenazy: 

“The ‘trademark Carver tale’, one critic writes, ‘is a kind of mundane ghost story in which 

people are haunted by the presence of some lost, almost forgotten, not-really-expected 

possibility’.”57 Kritikern Gary Fisketjon citeras även angående sin syn på Carver: “Carver’s 

figures play out, […] the terrifying implications of Normal Life. Dreading the approach of the 

bill collector, knocked down by marital infidelity or the torments of delirium treatments, they 

live out ‘normal nightmares’ from which they rarely awake.”58 Det är precis så det är i de flesta 

av Raymond Carvers noveller. De berättar om vanliga människor, i vardagliga situationer: ett 

samtal, en måltid, ett besök hos vänner och en utfärd. Men vardagen är bedräglig. Under ytan 

vibrerar ouppklarade konflikter och outtalade spänningar som kan brista vilket ögonblick som 

helst. Små, nästan omärkliga förändringar kan bli avgörande. De flesta av Raymond Carvers 

noveller utspelar sig i utdöende småstäder och beskrivningarna är koncentrerade på detaljer i 

närmiljön. Många av människorna i hans persongalleri kommer från de fattiga lägre skikten i 

det amerikanska samhället, de jobbar på nattöppna caféer, säljer vitaminer och är arbetslösa.  

En typisk Raymond Carver novell kan börja så här: ”En man står i köket och är 

ganska nöjd över att han gör det. Hans fru diskar det han torkar och han tänker att han bidrar 

med det han kan. De börjar småprata om huruvida vita borde gifta sig med svarta och han 

tycker inte det.” Hur novellen fortsätter är något som för läsaren är omöjligt att förutse. Vi 

tvingas rakt in i en situation och blir tillkastade några repliker, utan varken handledning eller 

miljöbeskrivningar utöver de som handlingen kräver: smutsig disk. Några få sidor senare når 

historien sitt slut. Det är allt.”59 Carver skippar de inledande sidor som förbereder läsaren på 

hur det som kommer skall tolkas: han utesluter partierna som tar läsaren vid armen och pekar 

ut de väsentliga detaljerna. Han börjar mitt i istället ”in medias res”, ett stilgrepp som har 

likheter med den dramatiska arbetstekniken för scenen där man väljer att fokusera på en scen 

och sedan låter skådespelarna röra sig kring den. Vilket även påminner om Hemingway, där 

det finns en tydlig känsla av att skådespelarna eliminerats från scenen trots att replikerna finns 

                                                
55 Raymond Carver, ”Vitaminer”, Genvägar (Stockholm 1998). 
56 Gentry/Stull, s. 25. 
57 Kirk Nesset, The Stories of Raymond Carver (Ohio 1995), s. 2. 
58 Ibid. 
59 Eriksson, s. 138. 
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kvar. För att exemplifiera ytterligare är här några förstameningar ur två av Carvers noveller, 

samt en ur Hemingways ”Hills Like White Elephants” för att visa på likheter och ytterligare 

stärka tesen om ett amerikanskt arv: 

 

”Som Al såg det fanns det bara en lösning.”60 

 

”På lördag eftermiddag tog hon bilen till bageriet i köpcentret.”61 

 

”The hills across the valley of the Ebro, were long and white.”62 

 

Men det viktiga är hur texten fortsätter och fortlöper. Men eftersom Carver författat en liten 

kommentar till hur han arbetar finns det all anledning att fundera på var en historia tar sin 

början. Carver skriver: ”En gång slog jag mig ner för att skriva en novell som visade sig bli 

ganska bra, trots att jag bara hade första meningen klar för mig när jag satte igång. I flera dagar 

hade jag gått omkring med den i huvudet: ‘han höll på att dammsuga när det ringde i 

telefonen.’ Jag visste att det fanns en novell någonstans och att den ville bli berättad’.” 63 

Vi kan med andra ord sluta oss till att Carvers noveller ofta är uppbyggda runt i en 

dialog, att han använder sig av talspråk och berättarneutralitet. De flesta av hans noveller 

utspelar sig i utdöende småstäder, han beskriver sällan miljöerna runtomkring sina karaktärer, 

låter handlingsverben stå i centrum och använder sig av få beskrivande adjektiv. Han lämnar 

medvetet öppna luckor för sina läsare att själva fylla i och är inte en författare som leder en 

genom texten. Hans noveller börjar ofta mitt i, utan vare sig vägledning eller uppladdningar. På 

samma sätt saknar novellerna ofta en slutledande sammanfattning eller poäng. 

 

5. Fyra debutanter som representanter för Novellboomen: 

 

Debutantgruppen består av ett urval av två kvinnor, Cecilia Davidsson och Ninni Holmqvist, 

samt två män, Mats Kempe och Hans Gunnarsson. Mitt urval baserar sig på att dessa fyra 

författare tillhör de mest uppmärksammade debuterna under den första delen av 1990-talet. 

Som tidigare nämnt, anser många att det verkliga startskottet för den svenska novellboomen 

kommer 1994 med Cecilia Davidssons samling En av dessa nätter.  
                                                
60 Carver, s. 146. 
61 Carver, s. 111. 
62 Hemingway, s. 214. 
63 Raymond Carver, ”Om att skriva”, Grannar (Stockholm 1991), s. 217. 



 19 

 
När Cecilia Davidsson debuterade med En av dessa nätter 1995 och under åren som följde 
översköljdes landet av en våg novellister. Från att ha varit en undanskuffad litterär form fick 
novellen en renässans med en ny generation författare. Den laddades med underliggande 
spänningar, med det outtalade och kritikerna refererade till Raymond Carver, inte minst när 
Cecilia Davidsson och hennes oroväckande och koncentrerade noveller kom på tal.64 

 

5.1 Cecilia Davidsson 

 

Cecilia Davidsson är född 1963 och uppvuxen i den småländska byn Tolg och i Växjö, men är 

sedan 1989 bosatt i Stockholm. I och med En av dessa nätter, belönades hon med 

Katapultpriset65 för det årets bästa debut, med motiveringen: ”korta, kristallklara och 

obönhörligt berättade historier.”66 Juryn skriver att hon rör sig mellan vitt skilda situationer och 

människoöden, och med gåtfull lätthet gör nedslag i vår samtid.67 Sedan debuten har även Utan 

pengar, utan bikini (1998) och Vänta på vind (2002) publicerats. Cecilia Davidsson säger i 00-

tals temanummer: Novellboom, att hon upptäckte Carver någon gång på början av 1990-talet, 

innan hon debuterat, och gillade framförallt att han var en sådan utpräglad novellförfattare och 

formmedveten. Annars säger hon sig inspirerats av Tobias Wolff och Richard Ford. Författare 

som tidigare i uppsatsen kategoriserats in under den andra Hemingwayperioden. Men även av 

författare som bland andra Jayne Anne Phillips, Hjalmar Söderberg, Willy Kyrklund och Franz 

Kafka.68 

 Davidssons noveller tar ett steg från traditionella novellens krav på till exempel 

tematisk koncentration och en viss konsekvens i det förlopp som skildras och som helst ska 

utmynna i en slutpoäng, enligt den Maupassantska linjen. Hennes noveller är korta till formen 

och novellsamlingen En av dessa nätter består av 22 stycken. Det som utspelar sig i novellerna 

verkar bekant och vardagligt, och miljöerna är sådana man känner igen. Redan i Davidssons 

debutbok, går det att hitta de teman som kom att dominera nittiotalets noveller, något som 

Jönsson uppmärksammade i sin artikel i 00-tal: 

  
De svenska landsortsmiljöerna. De frustrerade men oupplösliga familjebanden. Den 
återkommande känslan av att all förändring är en illusion. Språken som kolliderar. En sorts 
‘ställföreträdande’ dramatik, som i grunden alltid handlar om något annat. Gestalter som 
befinner sig i utkanten av det socialt accepterade. Kort sagt: hela isberget.69 

 

                                                
64 J. Aschenbrenner, ”Ett kliv ut i det okända”, Nya Wermlands-Tidningen, 2005-01-22. 
65 Ett debutantpris som är instiftat av svenska författarförbundet och ger vinnaren 35 000 kronor. 
66 Svenska Dagbladet 25/3 1997-03-25. 
67 Göteborgs-Posten 11/4 1995-04-11. 
68 Enkätsvar i 00-tal, Tema: ”Novellboom”, 2002:11, s. 22. 
69 Jönsson, s. 7. 
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De flesta av Davidssons noveller utspelar sig ute på landet, scenerna för hennes berättelser är 

till exempel ute på en åker, i sommarhuset, på en restaurang i en semesterort, på en gård osv. 

Två av berättelserna tar plats på en färd någonstans, på ett nattåg och under en bilfärd. Hon 

inleder ofta sina noveller rakt in i handlingen: ”Hon gjorde biffar och när skottet gick av ryckte 

hon till så handen sjönk in i färsen.”70 eller ”Väninnan som bett att få stanna över natten ligger 

i soffan nedanför fönstret.”71  

Berättarhållningen i hennes noveller går från första till tredjeperson och hon skriver 

både direkt som kvinna, men även odefinierbart som i ”Fruktkällaren”. Tretton av de tjugotvå 

berättelserna är skrivna i jag-form, men det framgår inte om det kan ligga något slags 

självbiografiskt bakom orden. Davidsson använder sig inte mycket av miljöbeskrivningar i sina 

texter 

Året efter Cecilia Davidssons uppmärksammade debut, kom Ninni Holmqvist ut med 

sin debutsamling Kostym: 
 

Vid sidan av Cecilia Davidssons En av dessa nätter finns ytterligare en bok som man 
omöjligen kan förbigå när man ska skriva ”den svenska nittiotalsnovellens historia”, nämligen 
Ninni Holmqvists Kostym från 1995. I sin egenartade brutalitet och i sin täta, bitvis närmast 
hallucinatoriska intensitet kändes den på många sätt som en udda blomma i den välkrattade 
svenska bokrabatten när den kom ut. Delvis gör den det fortfarande, även om inflytandet vad 
gäller både stil och motivvärld är tydligt i en del senare debutantböcker, framförallt i Oline 
Stigs Ryggen fri från 1999.72 

 

5.2 Ninni Holmqvist 

 

Ninni Holmqvist är född 1958, uppvuxen och bosatt i Skåne. Hon debuterade 1995 med 

novellsamlingen Kostym, som 1999 följdes av Något av bestående karaktär och Biroller 2002. 

I 00-tals enkätundersökning, svarar Ninni Holmqvist på frågan om Carvers påverkan på hennes 

författarskap, att hon aldrig läst något av honom. Däremot har hon hört en novell av honom på 

radio och förstår varför många recensenter kopplat ihop dem båda. Men hon menar att det är 

något i hans stil som är lätt att koppla ihop med flera svenska novellister: ”Det finns något i 

tonen, i en känsla av distans och ett närmast ultrarapidartat tempo som har att göra med att han 

– och vi – gärna dröjer vid detaljerade beskrivningar av högst triviala sysslor, gärna i nån sorts 

inre monolog.”73 Hennes influenser är istället från Stig Claesson, Camus Främlingen och 

Joseph Hellers Moment 22  

                                                
70 Davidsson, s. 123. 
71 Ibid., s. 95. 
72 Jönsson, s. 9. 
73 Enkätsvar i 00-tal, Tema: ”Novellboom”, 2002:11, s. 57. 
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Temat i Holmqvists debutsamling Kostym är ofta kontaktlöshet, där huvudpersonerna ofta är 

splittrade kvinnor som tappat kontakten med sig själva eller med omvärlden. I novellsamlingen 

ikläder sig kvinnorna roller/kostymer och agerar som på en scen. Den mest talande är 

titelnovellen där en ung kvinna i sitt identitetssökande direkt ikläder sig rollen som man. På 

baksidan av Kostym kan man läsa ett utdrag ur en intervju med Ninni Holmqvist, där hon själv 

säger: ”Mina huvudpersoner befinner sig i ett gränsland, mellan självständighet och 

hjälplöshet”. Novellerna består av kortkorta, närmast skissartade texter, som en glimt av något 

man knappt hinner uppfatta: ögonblicksbilder, avsnitt ur verkligheten som saknar 

tidsförankringar i tid eller rum. Endast ”Stenens rörelse”74 är något längre med sina 17 sidor. 

Många av de totalt 14 novellerna utspelar sig i turistmiljöer, i allt som oftast namnlösa länder 

som beskrivs med hjälp av ord som ”palmer”, ”kakaduor” och ”bushen”. Ting som konnoterar 

till något exotiskt och främmande. Andra noveller utspelar sig på tunnelbanan, i 

landsortsmiljöer och i bilen.     

  Typisk för Holmqvists stil är de dialoger som förekommer men som egentligen inte 

säger särskilt mycket, vilket gör att många av novellerna saknar en given början eller 

avslutning och i många fall en specifik vändpunkt eller höjdpunkt i texten. Något som sett till 

traditionen skiljer sig från den klassiska novellen och representerar den nya typ av strömningar 

som kom med novellboomen under början av 90-talet, likt Cecilia Davidsson. Hennes texter 

inleds ofta mitt i handlingsmomenten utan en inledande förklaring och förberedelse för läsaren: 

”De skällde och morrade”75, ”Singapore igen: Resecheckarna är slut men jag har fyllt på med 

kontanter.”76  

 Berättarhållningen i hennes noveller går från första till tredjeperson och hon skriver 

utifrån en kvinnas perspektiv. Elva av de fjorton novellerna är skrivna i jag-form, men hon 

skiftar även löpande i texten mellan första och tredjeperson. En stor del av Ninni Holmqvists 

formspråk utgår från hennes sätt att blanda och leka med prosans olika former, där novellerna 

på många sätt skiljer sig från varandra.  

 

5.3 Mats Kempe 

 

Mats Kempe är född 1966 och bosatt i Stockholm. Han debuterade 1996 med novellsamlingen 

Jag minns aldrig mina drömmar, 1998 kom romanen Vänd dig mot de älskande, och 2001 den 

                                                
74 Holmqvist, s. 143. 
75 Ibid., s. 7. 
76 Ibid., s. 59. 
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andra novellsamlingen Saknar dig sällan så mycket som nu. I 00-tals enkätundersökning svarar 

Mats Kempe på frågan om Carvers påverkan att han inte läst något av honom förutom den 

novellsamling, Genvägar, som kom ut i samband med Robert Altmans film Shortcuts. 

Författare som han själv anser har påverkat honom är framförallt Kjell Askildsen, då 

framförallt när det gäller att skriva om vardagliga skeenden. Även Richard Yates, Werner 

Aspenström och Stefan Sundström har varit viktiga inspiratörer.77 

Temat i Mats Kempes novellsamling rör sig kring ett skede i livet där man ifrågasätter 

var gränsen går mellan det egna jaget och sin omvärld. I likhet med både Cecilia Davidsson 

och Ninni Holmqvist består de sjutton berättelserna av koncentrerade situationer som utforskas 

av några få röster, där dialogerna är avskalade från all ovidkommande information. Kempe 

skriver utifrån ett vardagsliv där många av miljöerna är förlagda till händelser utanför hemmet 

och utspelar sig i allt från i småstäder, på landet, på flygplatsen och på konferensen. Deras 

gemensamma nämnare är ett berättarjag som inregistrerar omvärldens göranden och låtanden, 

och som än inordnar sig på den plats som anvisas honom, än gör olika slags undanmanövrar. 

Föräldra- och kompisrelationer, interiörer från universitetet, folkhögskolekurser, lumpen, 

sommarjobbet och ”riktiga” jobbet. Uppbrotten, in- och utflyttningar, maktspelet mellan 

människor i vänskap, kärlek och arbete - allt iakttas med klar blick.  

Precis som hos både Davidsson och Holmqvist förhåller sig Kempe till den icke-

traditionella novellkonsten och inleder ofta sina noveller mitt i ett sammanhang: ”Kön till 

kiosken var inte lång.”,78 eller ”- Åh! Avbröt han sig.”79 Berättandet utgår alltid från jag-form. 

Stilen är avskalad och det viktiga i hans noveller är inte vad som sägs direkt, utan de väsentliga 

upplysningarna kommer bakvägen. I novellen ”Flygplan” hälsar en far på sin son på jobbet, en 

flygplats. Pappan försöker få igång en kommunikation genom att hela tiden ställa frågor som 

ska markera intresse för vad sonen sysslar med. Sonen svarar sakligt och just därigenom 

undanglidande, eftersom besöket och samtalet handlar om något helt annat. De går till en 

restaurang, där ”tapeten och lampskärmarna hade liknande mönster med slingrande drakar”80, 

fikar och småpratar. Samtalet handlar egentligen om pappans nya kvinna, och han tar tacksamt 

emot passningen, försöker hålla honom kvar i det mumlande, trevande kallpratandet som snart 

utmynnar i den obligatoriska femhundringen - ”Du går väl ut och dricker öl ibland?” – som 

sonen tar emot mest för att slippa dra ut på situationen. ”Du fick ju så fina betyg”, säger 

pappan, och kontaktlösheten beseglas utan ett uns sentimentalitet.   
                                                
77 Enkätsvar i 00-tal, Tema: ”Novellboom”, 2002:11, s. 58. 
78 Kempe, Jag minns aldrig mina drömmar (Stockholm 2001), s. 11. 
79 Ibid., s. 77. 
80 Ibid., s. 101. 
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5.4 Hans Gunnarsson 

 

Hans Gunnarsson är född i Finspång 1966 och bosatt i Stockholm. Han novelldebuterade 1996 

med Bakom glas och belönades med Katapultpriset för bästa debut. 1999 kom samlingen 

Februari som också har filmatiserats (Filmen Leva livet, 2001.) Han senaste novellsamling 

heter En kväll som den här och utkom 2001. I en artikel som publicerades i Ordfront 1994, 

säger Gunnarsson att hans litterära favoriter är Thorsten Jonsson och Olov Jonasson. Han 

nämner bland annat Fly till vatten och morgon och Parabellum.81  

Gunnarsson har bland många kritiker ansetts vara en av de som bäst förvaltat det 

hårdkokta arvet från Hemingway och nämner själv influenser från Carver: ”Mitt litterära 

skrivande började med att jag läste Carver för tio år sedan och kände en väldig frändskap. Han 

går rakt in i människors liv, tar dem på största allvar, och har trots den vardagliga stilen en 

speciell laddning i sin prosa […].”82   

Gunnarsson är en av de enda författare som debuterade under den svenska 

novellboomen, som säger rakt ut att Carver är en av de författare som påverkat honom. Många 

kritiker har tidigare diskuterat att Gunnarssons andra novellsamling Februari, är en av de 

svenska novellsamlingarna som kommer närmast en svensk Shortcuts:  

 
Det mest genomförda försöket att skriva en svensk Short Cuts hittar man emellertid i Hans 
Gunnarssons långnovell ”Februari”, i boken med samma namn från 1998. Den utspelar sig 
(liksom Short Cuts) under en dag, den sista februari, i ett bostadsområde i södra Stockholm. 
Med en blandning slumpmässighet och rutin korsar en grupp människor varandras liv. En 
kvinna som går upp och tröstäter på nätterna; hennes man dammsugarförsäljaren som just 
gjort ett besök hos en äldre dam, vars son hamnar i slagsmål med sin son under ett 
strömavbrott, medan ett par i våningen under sitter och röker färgade cigaretter och dricker 
Jägermeister.83 

 

Bakom glas utspelar sig i en svensk vardagsmiljö med livet bakom förortens fönster och dörrar. 

Det är små avsnitt ur vardagen som utspelar sig i Gunnarssons berättelser och till skillnad från 

till exempel Cecilia Davidsson och Ninni Holmqvist, utspelar sig de flesta i den grå förorten 

eller i staden. Vi får möta familjeförhållanden i lägenheter vid Globen, i gråa höghus i 

Hagsätra, på jobbet eller i barndomshemmet. 

Gunnarssons noveller är något längre till formen till skillnad från Cecilia Davidssons, 

Ninni Holmqvists och Mats Kempes, vars novelldebuter till större delen består av korta och 

                                                
81 Hans Gunnarsson med kommentar av Lars Åke Augustsson, ”Att ta för sig: en folkhemsblues”, Ordfront 
1994:7, s. 70-75. 
82 Birgitta Rubin, ”Tre kortdistansare på den litterära banan”, Dagens Nyheter, 1999-04-10. 
83 Jönsson, s 13. 
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fragmentariska texter. Endast sex av de femton novellerna är skrivna utifrån jag-form och 

Gunnarsson använder sig främst av ett berättande utifrån tredje person och en allvetande 

berättare som både redovisar de olika personernas tankar och samtal. Denna teknik gör att man 

får en känsla av att varje novell är en slags mini-roman med tillbakablickar. I likhet med hos 

många andra novelldebutanter under novellboomen, så kastas vi rakt in i handlingen i 

Gunnarssons noveller: ”Jag trycker ner en skiva i brödrosten och väntar.”84 och ”Det var 

sommar, jag hade inget jobb.”85 

Ett tydligt tema novellerna igenom är en människa i en vanmäktig situation av ett eller 

annat slag. En människa som i ett ögonblick av klarhet betraktar sig själv och överraskat 

konstaterar: ”det här är ju inte jag.” Någon som vid en punkt har låtit sig tappa taget och nu 

driver för verklighetens vindar. Gemensamt för människorna i Bakom glas är att de tycks 

hamnat utanför sina egna liv och är oförmögna att återta makten över det. Det är som om en 

osynlig mur avskiljde dem från yttervärlden – och samtidigt växer trycket inom dem. 

 

6. Komparativ analys 

 

Detta avsnitt avser att göra en komparativ studie mellan Raymond Carver och de för uppsatsen 

intressanta novellister som debuterade under 1990-talets första del och på så sätt försöka att 

konkretisera påståendena om hans påverkan på den svenska novellistiken. Analysen kommer 

att utgå från en text ur debutanternas novellsamlingar:86 Bakom glas av Hans Gunnarsson, 

Kostym av Ninni Holmqvist, En av dessa nätter av Cecilia Davidsson och Jag minns aldrig 

mina drömmar av Mats Kempe. Analysen kommer att byggas med utgångspunkt i följande 

stildrag hos Raymond Carver: hans noveller är ofta uppbyggda kring i en dialog, han använder 

sig av talspråk och en berättarneutralitet. De flesta av hans noveller utspelar sig i utdöende 

småstäder, han beskriver sällan miljöerna runtomkring sina karaktärer, låter handlingsverben 

stå i centrum och använder sig av få beskrivande adjektiv. Han använder sig av Hemingways 

isbergsteknik, lämnar medvetet öppna luckor för sina läsare att själva fylla i och är inte en 

författare som leder en genom texten. Hans noveller börjar ofta mitt i, utan vare sig vägledning 

eller uppladdningar. På samma sätt saknar novellerna ofta en slutledande sammanfattning eller 

poäng.  

                                                
84 Gunnarsson, s. 16 
85 Ibid., s. 56 
86 Jag kommer i detta avsnitt använda mig av löpande noter i brödtexten. De förkortningar jag kommer att 
använda mig för i samband med sidhänvisning är: Genvägar, (G), Bakom glas (BG), Kostym (K), En av dessa 
nätter (EDN) och Jag minns aldrig mina drömmar (JMD). 
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Likt Carver saknar debutanternas novellsamlingar den traditionella novellens krav på till 

exempel tematisk koncentration och på en viss konsekvens i det förlopp som skildras och som 

helst ska utmynna i en slutpoäng, enligt den Maupassantska linjen. Som uppsatsen tidigare 

behandlat i avsnittet om Raymond Carvers stil, så inleder Raymond Carver sina noveller ”in 

medias res”, mitt i berättelsen och utesluter medvetet de inledande sidor som förbereder läsaren 

på hur det som kommer skall tolkas och pekar inte ut de väsentliga detaljerna för sina läsare. 

Denna teknik går att återfinna i samtliga av de novelldebutanter som undersökts inom ramen 

för denna uppsats: ”På lördag eftermiddag tog hon bilen till bageriet i köpcentret.” (G, s. 111.), 

”Som Al såg det fanns det bara en lösning.” (G, s. 146.), ”Min man äter med god aptit men han 

verkar trött, irriterad.”(G, s. 81.) Hos de svenska novelldebutanterna kan vi se samma teknik: 

”Det har regnat hela den här dagen också.” (K, s. 18.), ”Pojken satt på en filt i gräset och lekte 

med en liten jeep.” (K, s. 71.), ”När Lottie tillslut anlände stod Gerd i hallen och såg förtvivlad 

ut.”(EDN, s. 45.), ”Jag hade kommit med tåg från Köpenhamn.” (EDN, s. 105.), ”Den där 

sommaren.” (BG, s. 129.), ”Taket, från där han låg.” (BG, s. 162.), ”Susanne lutade sig över 

min axel.” (JMD, s. 85.), ”Telefonsladden hade rullat ihop sig i stora knutar.” (JMD, s. 25.) 

Hos Hans Gunnarsson kan vi även se en direkt dialog med Carvers novell ”Vitaminer” och den 

inledande raden: ”Jag hade jobb men det hade inte Patti” (G, s. 30.), med Gunnarssons 

”Kvasiapa”: ”Det var sommar, jag hade inget jobb.” (BG, s. 56.) Även Gunnarssons novell 

”Han och hunden, hon” (BG, s. 62.) har påfallande likheter med Carvers ”Jerry och Molly och 

Sam” (G, s. 146.), där båda berättelserna har sin utgångspunkt i att det har tillkommit en hund i 

familjen, till mannens stora förtret och att denna sår split mellan mannen och kvinnan. 

 

6.1 Cecilia Davidsson: ”Väninnan” 

 

”Väninnan” är en novell som i korthet handlar om en kvinna som precis blivit lämnad av sin 

man för någon annan och tillfälligt sover på sin kompis soffa. Redan inledningsvis kastas vi 

rakt in i berättelsen med raden: ”Väninnan som bett att få stanna över natten ligger i soffan 

nedanför fönstret.” (s. 95.) Vi får redan här en känsla av en berättare utanför texten, då 

väninnan inte benämns med namn och fortsättningsvis fortsätts att kallas för just ”väninnan”. 

Däremot får vi namnet på kvinnan som bor i lägenheten och heter Eva. Novellen berättas 

utifrån en neutral berättarröst som betraktar händelsen från ovan, detta styrks av att berättelsen 

inte är skriven i jag-form, utan är istället uppbyggd av dialoger istället för monologer. 

Berättelsen är starkt scenisk i det avseendet att Davidsson valt att använda sig av beskrivande 

dialoger där vi får anvisningar för hur huvudkaraktärerna framför sina repliker: ”Jag vill se 
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dom ligga tillsammans. Jag vill se hur han trycker henne mot sin mage, säger väninnan och 

spärrar upp ögonen. Eva lyfter ansiktet mot taket, stönar högt.” (s. 97.) Dialogen för berättelsen 

framåt och läsaren får en beskrivning av väninnan genom denna berättarteknik. Novellens 

miljöskildringar är väldigt sparsmakade och det enda läsaren får veta om rummet beskrivs 

inledningsvis: ”de nedfällda persiennerna är trasiga och gliporna lägger svaga ljusfläckar över 

henne.”(s. 95.) Vi får även veta att Evas säng står i andra ändan av rummet, vilket får oss att 

anta att det är en liten lägenhet. 

Som i de flesta av Davidssons noveller är det individen som står i centrum. Hon 

beskriver vardagliga händelser som det är lätt att känna igen sig i. Separationer, 

känslourladdningar, sorg och smärta. Det är inget obekant som skildras, utan mer ett stycke 

historia ur vardagen med avsaknad av glorifierat skimmer. Hon använder sig till stor del av 

talspråk i sin framställning, och svordomar som ”fan i helvete” och ”skitstövelns.” (s. 96.)  

Davidsson har medvetet lämnat luckor i texten som gör att läsaren till en början inte 

alls förstår vad diskussionen handlar om, utan den enda vägledande raden till vad dialogen 

kretsar kring är: ”Om jag får för mig att göra något dumt.”(s. 96.) Man får genast en känsla av 

att det är något annat som utspelar sig under ytan, en sorts ”ställföreträdande dramatik”, som i 

grunden ofta handlar om något annat.  Det är först i slutet av novellen då Eva frågar: ”Hur hade 

du tänkt döda honom?” (s. 99.) som läsaren blir införstådd i händelseförloppet. 

Genom att centrera novellen kring dialogen mellan väninnan och Eva, låter Davidsson 

handlingsverbet står i centrum. Väninnans mörka tankar om att i hemlighet åka tillbaka till sitt 

gamla hem, ta köttkniven från köket och sedan öppna dörren till sovrummet och sticka kniven i 

sin gamla man. Därefter i hans älskarinna. Dialogen slutar därefter mitt i, utan några 

förklaringar eller sensmoraler från Eva. På samma sätt som novellen inleds med väninnan på 

soffan, avslutas den med att hon sjunker tillbaka ner i soffan och somnar med tunga andetag. 

 

6.2 Ninni Holmqvist: ”Kostym” 

 

”Kostym” är Ninni Holmqvists titelnovell och handlar i korthet om en kvinna som möter en 

man som heter Bob på flygplatsen i Singapore och följer med honom tillbaka till hans 

hotellrum. Väl där älskar de med varandra och på morgonen efter när kvinnan lämnats ensam 

på hotellrummet, klär hon sig i hans kläder och lämnar hotellet.    

 Novellen berättas utifrån jag-form, dels genom inre monologer som då kan tolkas som 

huvudpersonens tankeströmmar men även genom dialoger. Som typiskt för Holmqvists stil, 

säger dialogerna inte särskilt mycket, vilket gör att novellen saknar en given början eller 
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avslutning och höjdpunkt. Detta förstärks av att dialogerna saknar ytterligare beskrivningar 

eller uttryck för människorna som yttrar dem: ”Jag vill träffa dig igen, säger Bob. Hur kan jag 

komma i kontakt med dej? Du är i kontakt med mej nu, säger jag.” (s. 63.) Men det är 

framförallt handlingsverbet som står i centrum i novellen, mötet. 

Det finns nästan inga yttre miljöbeskrivningar i novellen, det är framförallt det inre 

skeendet som handlingen kretsar kring. Trots att novellen utspelar sig i Singapore får vi inte 

veta någonting om landskapet utanför. Några få beskrivande adjektiv finns i texten och 

beskriver då bland annat klimatet med ord som ”mörkt och vått. Regnperiod.”(s. 59.) och 

förstärks ytterligare genom en beskrivning av de människor som kommer in i vänthallen. Även 

hotellrummet beskriv utifrån den möblering som finns, Bobs bak som ”fast” (s. 65.) och 

skäggstubb som ”kraftigt” (s. 66.). Berättelsen förflyter hela tiden med jag-berättarens 

perspektiv. Vi kan karaktärisera huvudpersonens monolog och de dialoger som förekommer i 

novellen som talspråk. Exempel på detta är ”mej” istället för ”mig” och ”sej” istället för ”sig” 

(s. 65.) och Holmqvist bygger sin text utifrån hur människor verkligen samtalar med varandra. 

Detta ger en känsla av återberättande, där berättaren då blir ett mellanled mellan det som 

verkligen skett och det som förs vidare. Monologer blandas stundtals upp med direkta repliker, 

som till exempel: ”Han kysser mig igen och innan vi börjar älska tar han av sej byxorna, 

hänger dem på en byxhängare, läger klockan bredvid glasögonen och ska just ta av sig skjortan 

när jag hejdar honom. Nej! Behåll den på!” (s. 66.)  

Novellen inleds mitt i, utan en ytterligare förklaring: ”Singapore igen: Resecheckarna 

är slut men jag har fyllt på med kontanter.” (s. 59.) På samma sätt avslutas novellen: ”Tittar i 

spegeln. Där står jag. Klädd. Jag plockar upp resväskan från sängen. Nickar åt mig själv. Sedan 

går jag.” (s. 70.) Genom att använda sig av denna berättarteknik öppnar Holmqvist upp 

novellen mot ytterligare nivåer, där läsaren själv får fylla i de luckor som finns i texten. I 

mitten av novellen när kvinnan duschar ”tar jag damdeodorant i ena armhålan och 

herrdeodorant i den andra” (s. 64.), en mening i vilken handlingsverbet kan ses centrerad. Detta 

förstärks ytterligare när kvinnan senare använder Bobs raklödder och rakar av allt hår på 

kroppen (utom det hon har på huvudet) och baddar sig med hans aftershave. Ingenting är 

självklart och avsaknaden av förklaringar till varför en ung kvinna väljer att klä sig som en 

man kan ses vara en av huvudpoängerna i Holmqvist novell. Att kvinnan själv är i kontroll, 

eller måste ta kontroll över sin egen kropp och ställa sig utanför samhällets krav för hur man 

bör agera på den offentliga scenen. Att förvalta den verklighet som utgörs av den egna kroppen 

och motsätta sig ett normativt synsätt.  
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6.3 Mats Kempe: ”Ishockey”  

 

Mats Kempes novell ”Ishockey” kretsar kring en pappa som försöker bygga upp en relation 

med sin son Kenneth som han inte har någon relation till. Novellen inleds mitt i handlingen och 

vi får till en början inte veta någonting om vilka de två karaktärerna är eller anledningen till 

varför de är på en hockeymatch: ”Kön till kiosken var inte lång.” (s. 11.) Genom novellens 

inledande rader förstärks känslan av att det finns mer under ytan än det som först sägs, där 

Mats Kempe medvetet lämnat öppna luckor för läsaren att fylla. Textens berättare har svårt att 

bestämma sig för vad han ska köpa till Kenneth, vilket slutligen resulterar i att han köper en 

mjukglass, en påse bilar och två kolaremmar år honom. Något som kan ge en viss antydan om 

att han är ovan i sin situation.  

Novellen är berättad utifrån jag-form, dels genom inre förklarande monologer där vi 

får följa fragmentariska tankeströmmarna hos novellens huvudperson. Men det förekommer 

även dialoger mellan honom och Kenneth, vilka är avskalade från all ovidkommande 

information. Att beskriva människorna och deras tankar i monologform kan tyckas vara ett 

utomordentligt stildrag i en episk framställning, då ett tankeflöde i verkligheten inte uttrycks 

som hela meningar utan kan vara fragment, förkortningar och anakronismer. Det förekommer 

även vissa tillbaka blickar i Kempes novell, vilka för det mesta är subjektiva och kretsar kring 

hur novellens jag känner sig och att han inte varit beredd på att få ansvar över ett litet barn. 

Språket är till större del både talspråkligt och nedskuret, och Kempe använder sig mycket av 

slanguttryck som ”bjussar”, ”näe” och ”schysst.” (s. 14, s. 13.) 

Som i de flesta av Kempes noveller så är det som beskrivs väldigt vardagliga 

händelser mellan människor i allmänhet och vi får en känsla av att det viktiga i hans noveller är 

inte vad som sägs direkt, utan de väsentliga upplysningarna kommer bakvägen. I ”Ishockey” är 

inte själva matchen det som är viktigast, utan betydelsen ligger på en mycket djupare nivå där 

en ung kille ska försöka att få en relation till en annan liten människa som är kommen ur 

honom själv. Individen står i centrum för handlingen och allt annat är bortskalat från texten. 

Detta illustreras av att novellens jag, egentligen inte vet vilka som spelar: ”Jag tror det är 

Traneberg som spelar. De vita, sade jag.” (s. 11.) 

I likhet med de andra novelldebutanterna, saknar novellen miljöbeskrivningar och vi 

vet ingenting mer om hallen än att ”luften var rå och luktade lite sötaktigt.” Detta kan ses som 

att Kempe istället valt att lägga fokus på situationen och låta dialogen stå i centrum för 

handlingen.  
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6.4 Hans Gunnarsson: ”Det är nånting” 

 

Hans Gunnarssons ”Det är nånting”, handlar om ett par som inte längre kan nå varandra. Den 

grå vardagen har tagit över och mannen tycker plötsligt att allt kvinnan gör är fel, han vill inte 

gå till jobbet och känner sig sjuk. Han förstår henne inte. Redan i inledningen av novellen får 

läsaren en slags underbyggd förståelse för att texten har fler nivåer än den till synes först visar. 

De inledande raderna är som hos många andra av novelldebutanterna avgörande för hur vi ska 

fortsätta att uppfatta resten av texten: ”Det är nånting med henne.” (s. 175.) Känslan av en 

underbyggd/undertryckt känsla förstärks ytterligare när berättarperspektivet därefter ändras och 

istället övergår i en dialog: ”’Titta titta titta på honom!’ säger hon upprört och pekar på teven, 

det han inte fattar, och senare i sängen säger hon: ’Herregud så här tidigt har vi väl aldrig gått 

och lagt oss!’ och sparkar med benen under täcket som ett överspänt barn. ’Ooooohhooo!’ låter 

hon.” (s. 175.) På grund av hur Gunnarsson väljer att illustrera dessa rader och genom vilket 

språk han använder, är det tydligt att berättelsen använder sig av ”showing contra telling”, där 

det dramatiska ligger i att ta bort de beskrivande scenanvisningarna och istället låta läsaren 

fylla i de tomma luckorna löpande i texten.  

 Som i många andra av Gunnarssons noveller utgår berättelsen från vardagliga 

relationer mellan människor och beskriver det paradoxala i det mänskliga handlandet. Det 

nollställda sättet att visa den verklighet som finns bakom förortens stängda fönster, där det 

vibrerar av ouppklarade konflikter och outtalade spänningar som kan brista vilket ögonblick 

som helst. Novellen berättas i tredjeperson och det är utifrån ”han” som texten löper och 

monologerna bildas. Vidare skriver Gunnarsson utifrån det språk som talas, vilket är väl 

förenligt med beskrivningarna av en högst vardaglig miljö.   

Den yttre miljön är mestadels ospecificerad hos Gunnarsson, men är i övriga fall 

Stockholm. I ”Det är nånting”, vägleds vi av raden ”de grå höghusen i Hagsätra” (s. 181.), 

vilken visar att vi befinner oss i en ytterförort till Stockholm. Övriga beskrivningar, som ligger 

framförallt på vädret, vintern och den inre scenen säger oss inte mycket. Kanske ett medvetet 

drag från Gunnarssons sida, för att medvetet flytta över fokus till textens dialog där innebörden 

finns. Om man ser till novellens omfång, dominerar framförallt dialogen utrymmesmässigt, 

men handlingsverbet ligger framförallt i den tankeström som textens ”han” har. Gunnarssons 

sätt att bygga upp dialogen påminner väldigt mycket om hur man bygger upp en roman, där 

den avskalade dialogen fått sällskap av vissa scenanvisningar och bilder av hur situationen ser 

ut med känsloanspelningar, ansiktsuttryck och beskrivande adjektiv, om än få. Textens ”hon” 

beskrivs mer utförligt än någonting annat i novellen, vilket får läsaren att återigen 
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uppmärksamma henne som textens kärna i samspel med den inledande raden. Hennes hud är 

”mjukvarm” och ”fuktig”, samt får vi veta att hon ”luktar blomma”. (s. 181.)  

Trots att läsaren under novellens gång uppmuntras att fylla i de luckor som 

Gunnarsson lämnat, avslutas novellen på samma öppna sätt som den började, men vänder på 

begreppen, ”Det är nånting med honom” (s. 185.), polemiserar mot ”Det är nånting med 

henne” och ställer därmed de eventuella antaganden som läsaren fattat på kant. Utan ytterligare 

förklaringar, sensmoraler eller vägledning avslutar Gunnarsson sin novell.   

 

7. Slutdiskussion 

 

Jag har i min undersökning försökt att närmare konkretisera vad det var som föranledde den 

svenska novellboomen och finna någon substans i påståendet om Raymond Carver påverkan. 

Min tolkning är endast ett förslag och av utrymmesmässiga skäl har ingen fullständig analys 

gjorts på debutverken. Urvalet av exempel ur novellerna har varit subjektivt färgade, gjorda för 

att kartlägga enstaka tendenser utifrån de karaktäristiska drag som jag ställt upp för Raymond 

Carvers stil.  

Sedan mitten av 1990-talet har utgivningen av svenska novellsamlingar haft ett rejält 

uppsving om man ser till den stiltje som uppstod efter 1940-talets guldår. De nya 

novellförfattarna har både hyllats och kritiserats, då de till en början ansågs tillföra något nytt i 

den svenska prosan. Men relativt snabbt tröttnade några tongivande recensenter på dem och 

menade istället att de var alltför influerade av den amerikanska minimalismen, med författare 

som Ernest Hemingway och framförallt Raymond Carver i spetsen. Nittiotalsnovellen har 

många gemensamma beröringspunkter med fyrtiotalsnovellen på så sätt att den handlar om 

”den lilla människans” tankar och liv. Nittiotalets noveller ifrågasätter språkets möjligheter 

som behandlas i en verklighet som inte går att lita på. Den har en stark betoning på 

samhällsmedvetenhet, i likhet med många fyrtiotalsnoveller. Nittiotalets noveller kännetecknas 

också av att de ofta beskriver landsortsmiljöer, det berättas om komplicerade förhållanden till 

sig själv och sin omgivning, samt på ett existentiellt plan ifrågasätter verkligheten.  

Av de författare jag valt att fokusera på i min analys, så har samtliga utom Hans 

Gunnarsson frånsagt sig en direkt påverkan av Raymond Carver. Dock har Ninni Holmqvist 

visat en förståelse för varför man sammankopplar hennes novellistik med Raymond Carver och 

tror istället att: ”Det finns något i tonen, i en känsla av distans och ett närmast ultrarapidartat 

tempo som har att göra med att han – och vi – gärna dröjer vid detaljerade beskrivningar av 
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högst triviala sysslor, gärna i nån sorts inre monolog.”87 Detta skapar en viss paradoxal 

situation, då det under novellboomen inte talades om mycket annat än just Raymond Carvers 

påverkan och de stildrag som kritikerkåren ansåg vara gemensamma för honom och 

novelldebutanterna. Vilket i sin tur kan väcka en tanke om att ”Carver-prosan” i mångt och 

mycket är ett fenomen som egentligen bara finns i kulturjournalistiken. 

I min analys har jag undersökt huruvida man kan se ett inflytande från Raymond 

Carver hos de svenska novellisterna, genom att på ett mer konkret plan definiera vad det är 

som är specifikt med Carvers stil och formspråk. Dessa har sedan varit min utgångspunkt för 

de analyser jag gjort av en novell vardera ur novellförfattarnas debutverk. Vi kan efter dessa 

analyser sluta oss till att många av de stildrag som är karaktäristiska med Raymond Carvers 

formspråk går att återfinna hos de svenska novelldebutanterna, men ingen av författarna har 

anammat samtliga. Tendenser som debutanterna berörs av är att de alla utgår från individen 

och att de flesta inte framför någon eller nedtonad, samhällskritik. Dessutom är många av 

novellernas personer rotlösa, världsfrånvända och lever i nuet. Samtliga novellförfattare 

använder sig av ett avskalat språk som framförallt utgår från monologer, använder talspråk och 

utgår från första till tredjeperson. Framförallt är det vardagen och vardagliga människor som 

skildras i en miljö som är lätt att känna igen sig i. Samtliga av novellisterna bygger sina 

noveller efter en icke-traditionell novellistik, inleder sina noveller mitt i handlingen utan att ge 

vidare förklaringar eller vägledning från författaren. På samma sätt som de börjar, avslutas 

novellerna allt som oftast utan några slutledande rader med förklaringar eller övriga 

upplysningar. Läsaren tvingas att själv fylla i de luckor som finns i texten och skapa sig sina 

egna uppfattningar om händelseförloppet. En stil som står i enhet med Hemingways 

isbergsteknik och ”dirty realism.” Cecilia Davidsson och Ninni Holmqvist är båda väldigt 

sparsmakade i sina miljöbeskrivningar och använder sig av få beskrivande adjektiv för sin 

omgivning, medan exempelvis Hans Gunnarsson är något mer explicit i sitt beskrivande, vilket 

får hans noveller att anta en viss närhet till romangenren som de övriga saknar. Enhetligt för 

samtliga novellister är att dialogerna dominerar texten och allt som oftast är de avskalade från 

all ovidkommande information, vilket indikerar på att det är det underliggande som vi bör fästa 

vår fokus på. Allt detta är drag som går att återkoppla till Raymond Carvers stil och formspråk. 

Carvers inflytande ligger alltså på både det språkliga och innehållsmässiga planet. ”En oerhört 

ren och avskalad prosa om en värld befolkad av människor inneslutna i en förtärande 

maktlöshet”, skrev Gunnarsson.88 Thente kontrar med ”en människa i en vanmäktig situation 

                                                
87 Enkätsvar i 00-tal, Tema: ”Novellboom”, 2002:11, s. 57. 
88 Hans Gunnarsson, ”Att ta för sig: en folkhemsblues”, Ordfront, 1994:7 
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av ett eller annat slag”. Det verkar alltså som om både recensenter och författare är överens om 

vad det hela handlar om; människor i en förlamande maktlöshet. Som ser sin belägenhet, men 

som inget kan göra år den. Allt berättat med en otvungen och enkel prosa. Självklart finns det 

en mängd andra riktningar inom den svenska kortprosan, som till exempel Alejandro Leiva 

Wengers Till vår ära (2001), eller Mats Kolmisoppis Jag menar nu (2001). Dessa två är dock 

”nyare” författare än Davidsson, Holmqvist, Kempe och Gunnarsson, och kan därför hävda att 

de skriver mot en tradition.  

Jag har i min undersökning även presenterat olika litteraturkritikers ståndpunkter 

kring den svenska novellen. Dessa medger till viss mån att Robert Altmans film Short Cuts 

framgångar är en stor orsak till varför kultureliten återigen uppmärksammade novellgenren. 

Här är det dock viktigt att skilja mellan Altmans storfilm Short Cuts och novellsamlingen med 

samma namn. Som jag tidigare diskuterat, går det att argumentera mot en direkt 

författarpåverkan utifrån den Raymond Carver som presenterades för den svenska biopubliken 

genom Robert Altmans film. Trots att grunden till filmen bygger på Raymond Carvers 

noveller, är det framförallt Altmans sätt att foga samman berättelserna till en nätstruktur som 

haft genomslagskraft. Filmen Short Cuts, är inte en komposition av Raymond Carver och hans 

teknik utgår inte från att länka samman sina berättelser till varandra som en nätstruktur. Vilket 

skapar en problematik att tala om filmen som en inspirationskälla för nya författare utifrån 

Raymond Carver - då inte sagt att filmen inte varit en inspirationskälla för nya författare att 

söka sig vidare inom Carvers författarskap. 

Kritikerna vill även dock framhålla svenska fyrtiotalsförfattare som exempelvis Lars 

Ahlin, Stig Dagerman, Thorsten Jonsson med flera som dels i intresset för att skriva noveller. 

Dessa inspirerades i sin tur av Ernest Hemingway och dennes isbergsteknik, samt Bill Bufords 

”dirty realism”. Vilket gör det svårt att sluta sig till någon definitivt tolkning om huruvida 

novellisterna är påverkade av Raymond Carver eller om de fortfarande skriver inom ett 

amerikanskt arv. Under slutet av 80-talet nytrycktes även många novellsamlingar av 40-talets 

novellförfattare, vilket utgjorde en ny marknad och läsekrets som i viss mån kan ha påverkat 

den spirande novellrabatten. I Borås tidning skriver Dan Sjögren att ”rätt många av dessa nya 

noveller kunde ha tillverkats i de verkstäder där en gång Hemingway och senare Carver stod 

och hyvlade till sina berättelser; de är avskalade, nedskurna, man känner hur ett isberg flyter 

med i texten, det mesta sker under ytan.”89 I Dagens Nyheter vänder Ola Larsmo på begreppet. 

Han menar att det som förenar den nyare novellistiken är en slags omvänd Hemingway-estetik, 

                                                
89 Dan Sjögren, ”Novellflödets strömmar”, Borås Tidning, 1999-06-23. 
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där man visar hela isberget istället för toppen. Larsmo väljer att kalla det ”längdsnitt”. Han 

skriver ”effekten av novellen ligger i allt det som samlas i en kort stund och som inte låter sig 

överblickas. Det är detta längdsnitt som i sig blir en slags ”realism”.”90  

Man kan följaktligen dra slutsatsen att författare och litteraturkritiker och bokförlagen 

har olika ståndpunkter till Carvers betydelse för novellboomen. Författare och kritiker ser till 

yttre omständigheter som försäljningsframgångar och dylikt. Även om inte författarna 

inspirerats av Carvers texter har dennes framgångar inspirerat bokförlagen till att publicera 

novellsamlingar, vilket får ses som ett starkt argument för Carvers och förlagens betydelse för 

novellboomen. Förlagen hade stor makt att bestämma vilken sorts litteratur som skulle 

publiceras. Troligtvis var det när de såg vilka framgångar som Carvers novellsamlingar rönte i 

och med Altmans framgångar med Short Cuts som de hakade på trenden. Förlagen såg att man 

i novellens form kunde få människor att känna igen sig och att novellens form lockade unga 

sökande människor. Ofta publicerades unga nya författare, vilka naturligtvis också lockade 

unga läsare eftersom dessa behandlade de livssituationer och de frågor som man ställer sig som 

ung. Andra orsaker som diskuterats i media angående novellens plötsliga uppkomst under 

1990-talet, kan även vara påverkat från skrivarskolor och författarutbildningar91, där man 

framförallt använt sig av novellen som form och uttrycksmedel. Den svenska romanens 

stagnation under nittiotalet kan även ha haft en viss påverkan på novellboomen, då man kan se 

att det fanns två litterära former som publicerades under 1990-talet; novellsamlingen och 

generationsromanen. Novellen som form var förmodligen mer lättangriplig för nya författare 

att ta sig an, än att försöka skriva nästa stora generationsroman.  

 Finns det då skäl till att diskutera huruvida Raymond Carver kan vara en anledning till 

1990-talets novellboom? Som jag tidigare illustrerat, går det att återfinna många av de drag 

som är typiska för Raymond Carvers stil hos de författare som novelldebuterade under 1990-

talet. Dock kan man diskutera vidare om dessa drag är utmärkande för just Raymond Carver, 

eller om man istället vidare borde diskutera arvet från Hemingway och den amerikanska 

novellistiken. När man talar om Short Cuts, är det framförallt en Altmansk påverkan man talar 

om och inte Raymond Carver som många verkar tro. Min mening är dock att vi kan sluta oss 

till tanken om ett visst gemensamt stildrag hos 1990-talets novelldebutanter, men huruvida det 

är Raymond Carver som är orsaken, låter jag därmed vara osagt.  

  

 

                                                
90 Ola Larsmo, ”Eget rum i den nya prosan”, Dagens Nyheter, 2001-06-18. 
91 Bengt Nordin, ”Korrigerad version: Författarutbildning”, TT, 1998-03-06. 
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