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INLEDNING 

 

Bortom dessa ord, bortom detta språk, finns min verkliga uppsats. I alla fall om man tolkar 

den franske psykoanalytikern Jacques Lacan bokstavligen. Han gör skillnad på ord och det 

som orden sträcker sig efter – någonting de inte lyckas nå. Detta bortomspråkliga uppstår 

eftersom att ord och mening inte stämmer överens. Säger någon att hen är ”ledsen” försöker 

ordet fatta tag i känslans fullständiga betydelse, men misslyckas. Därför är det en omöjlighet 

att med språkets hjälp göra sig fullkomligt förstådd. Men likväl begär orden mening. Så när 

denna uppsats går från formlös tanke till nedskrivna ord förlorar den med detta resonemang 

sin egentliga, bortomspråkliga betydelse. ”Då man benämner ett ting, förlorar man det”.
1
  

Liknande tankar kring en skevhet mellan ord och mening (eller en skevhet mellan det 

uppfattade och det verkliga – ett varande bortom det vi kan uppfatta med våra sinnen) har 

förföljt västvärldens lärda samt präglat litteraturen och kulturen genom större delar av den 

nedtecknade historien: från Platons grottallegori i Staten till nutida filmer som The Matrix 

(1999) eller Inception (2010). Till denna tradition ansluter sig den japanske författaren 

Haruki Murakami med romanen Sputnik Sweetheart (2001).
2
 Romanen kretsar kring den 

aspirerande författaren Sumires mystiska försvinnande. I två kvarlämnade textdokument 

beskriver hon att hon är på väg att ta steget över till en sannare verklighet – en plats där 

hennes ouppfyllda drömmar kan besannas. Läsaren blir dock lämnad utan ett entydigt svar på 

vart Sumire tar vägen. Lever hon eller är hon död? Har hon transcenderat till en annan värld? 

Oavsett om den andra världen besannar eller bara symboliserar Sumires drömmar är den, 

uttryckt med lacanska termer, målet för hennes begär. Lacan menar att begäret driver 

människan framåt och på samma sätt fungerar Sputnik Sweetheart: Sumire är likt romanens 

två andra protagonister, Miu och K., fullkomligt uppfylld av sin längtan efter att undslippa 

ensamhet och utanförskap – två teman som både genomsyrar Sputnik Sweetheart och är 

återkommande i resten av Murakamis författarskap.  

De studier som tidigare har uppmärksammat dessa teman har antingen förklarat att de är 

effekter av det postmoderna samhället eller så har de tolkats i förhållande till Murakamis eget 

liv; som murakamiforskaren Matthew C. Strecher skriver är utanförskapet i Murakamis 

romaner det enda alternativ som presenteras om karaktärerna inte vill vara eller bli en del av 

                                                 
1

Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars 

Nylander, Stockholm 1986, s. 56. 
2
 När det är den engelska översättningen av ett verk jag hänvisar till använder jag den engelska titeln. Titelns 

språk – angivet på svenska, engelska eller japanska – visar hädanefter vilken översättning (eller om det är 

originalet) jag syftar på. 
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”systemet”.
3
 Jag vill ge en annan tolkning. Syftet med denna uppsats är att gå bortom de 

sociologiska och biografiska läsningarna och göra en lacaninspirerad läsning av hur begäret 

gestaltas i Sputnik Sweetheart. 

För att uppnå syftet tänker jag besvara följande frågor: hur åskådliggörs protagonisternas 

ensamhet och utanförskap? Ljus och mörker kontrasteras i romanen: vilken roll spelar synen 

samt avsaknaden av den? Hur tar de tre protagonisternas sexuella begär sig uttryck? Och 

slutligen: hur fungerar språket sett utifrån Lacans tanke att det är begränsat?  

Analysavsnittet är upplagt efter dessa frågor och varje fråga har tilldelats en respektive 

rubrik.  

Uppsatsens inledning innehåller tre avsnitt: först ”Teori och metod” – där den lacanska 

psykoanalysen presenteras –, sedan ”Haruki Murakami: författarskap och forskningsöversikt” 

– där tidigare forskning introduceras –, och sist ”Japanska på engelska i Sverige” – där 

problematiken med att analysera översatta verk, samt en motivering för användandet av den 

engelska översättningen av Spūtoniku no koibito, avhandlas. 

 

TEORI OCH METOD 

Jacques Lacans psykoanalys uppstod i Sigmund Freuds efterföljd; den innebär ett 

återvändande till och en nytolkning av Freuds tidiga och språkligt centrerade studier av det 

omedvetna.
4
 Lacan utgår från en strukturalistisk grundtanke och influeras av Ferdinand de 

Saussures strukturalistiska lingvistik: språket består av signifianter – orden och ordens 

förmåga att beteckna något – och signifiéer – idéerna som orden sträcker sig efter, det de 

betecknar. Ordens betydelser är alltså godtyckliga. Men det är först hos till exempel Lacan 

och Jacques Derrida som tanken om det ofullständiga språket – att orden inte når fram till sin 

mening eftersom meningen hela tiden förskjuts – utvecklas.
5
 

Lacans psykoanalytiska teorier är emellertid svåra att penetrera. Ett hinder utgörs av den 

franska, retoriska skola som Lacan skrev inom: hans texter och begrepp är väldigt förtätade. 

Som Iréne Matthis säger i förordet till den svenska översättningen av Lacans Écrits (1996) 

ger ”Lacans stycken, ofta bestående av en enda lång mening, där varje ord är vägt och 

balanserat vad gäller dess etymologiska och fonetiska valörer, […] intryck av att vara 

                                                 
3
 Matthew C. Strecher, ”Magical realism and the search for identity in the fiction of Murakami Haruki”, Journal 

of Japanese studies 1999:2, s. 263–298, här s. 281. 
4
 Nylander 1986, s. 68. Det omedvetna enligt Freud: tankeprocesser eller drifter som medvetandet inte har 

tillgång till eller har trängt bort. 
5
 Nylander 1986, s. 70. 
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hermetiskt slutna, egna små världar.”
6
 Vidare beskriver Michail Bachtins uttalande att ”orden 

är bebodda” Lacans texter på ett träffande sätt: ett ord kan hos Lacan ha flera olika, viktiga 

betydelser.
7
 Det är bland annat denna ordens tvetydighet som gör ett översättande av Lacan 

till ett komplext åtagande.
8
 Detta bidrar till att varje läsning av Lacan, som Lars Nylander 

uttrycker det i Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern psykoanalytisk 

litteraturtolkning (1986), också innebär en tolkning av Lacan.
9
  

De verk som inspirerat och väglett mig genom den lacanska snårskogen är framför allt 

Carin Franzéns Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys (2010) och 

Lars Nylanders ovan nämnda Litteratur och psykoanalys. Den förra angriper i essäform en 

mängd verk och frågeställningar från olika tidsepoker utifrån ett litteraturvetenskapligt 

perspektiv – ständigt med Lacan i åtanke. Den senare är främst ett historiskt och teoretiskt 

översiktsverk men innehåller också uppsatser av bland andra Rikard Schönström och Lars 

Nylander som analyserar Per Lagerkvists Den befriade människan respektive John Fowles 

Den franske löjtnantens kvinna båda utifrån ett lacanskt psykoanalytiskt perspektiv. 

För denna uppsats är det framför allt Lacans idéer kring hur språket grundlägger en brist i 

människan som är av betydelse; och medan mycket kommer att förklaras löpande under 

romananalysens gång bör ändå en del grundläggande lacansk teori redogöras för först: 

Lacan menar att subjektet – det mänskliga psyket – utgöras av en imaginär ordning, en 

symbolisk ordning samt av det reala. Dessa tre instanser av det mänskliga psyket verkar 

samtidigt, oskiljaktigt från varandra, sida vid sida. Tidigt i sin karriär ansåg Lacan att de två 

förra utöver att vara ”två psykiska, funktionella register” dessutom är två stadier i människans 

utveckling.
10

  

Det imaginära stadiet är det första stadie (det teoretiskt föreställda) barnet träder in i; det är 

här subjektet samt idén om jaget föds – hos Lacan är jaget subjektets imaginära instans. 

Språkets frånvaro i det imaginära stadiet gör att barnet inte finner någon brist i sitt varande, 

vilket får det att tro att det är ett med sin omgivning. Lacan beskriver detta med hjälp av det 

han kallar för spegelstadiet. När barnet ser sig själv i spegeln lyckas det inte särskilja sig själv 

                                                 
6
 Jacques Lacan, Écrits (1989), red. Iréne Matthis, sv. övers. Iréne Matthis, Françoise Rouquès, et al., 

Stockholm 1996, s. 8. 
7
 Ett exempel är ordet ”sujet” som Matthis et al. påpekar har åtminstone tre olika betydelser i Lacans texter: 

först kan det syfta till det subjekt filosoferna reflekterar kring – en abstrakt kategori av människan; sedan kan 

det syfta till det subjekt psykoanalysen bekymrar sig med; sist kan det syfta till den specifika betydelse Lacan 

tilldelat det i sin teori, vilket jag återkommer till senare. (Lacan 1996, s. 9.) 
8
 Lacan 1996, s. 7. Den särskilda problematik som användningen av ett översatt verk medför diskuteras vidare – 

och i en mer allmän bemärkelse – under rubriken ”Japanska på engelska i Sverige”. 
9
 Nylander 1986, s. 70. 

10
 Ibid. 
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från spegelbilden och en rivalitet uppstår mellan barnet och spegelbilden. För att lösa denna 

rivalitet identifierar sig subjektet med spegelbilden, vilket ger upphov till det psykoanalytiska 

egot och subjektets självbild. Egot bildas således ur någonting som möter barnet utifrån – en 

yttre, idealiserad och imaginär representation av subjektet. Det är alltså i spegelstadiet 

subjektet blir främmandegjort från sig själv och egots relation med kroppen skapas.
11

  

Det symboliska stadiet träder barnet in i när barnet accepterar ordens allmakt.
12

 Orden är 

en omväg, men de är samtidigt den enda möjliga vägen för att uttrycka en längtan. Dock går 

det som nämnt aldrig för ett ord att nå sin signifié. I detta tomrum mellan ord och mening, i 

detta utrymme mellan signifiant och signifié, anser Lacan att begäret föds. Begäret är enligt 

honom begäret efter ett erkännande, efter att bli älskad, vilket uppstår i och med det uttryckta 

kravet på tillfredsställelse – befrielsen från all olust. Det är viktigt att poängtera att begäret, 

då det i sin födelse är sammankopplat med språket, skiljer sig från behovet. Behovet går till 

skillnad från begäret att koppla direkt till ett konkret målobjekt, som hunger förhåller sig till 

föda. Det alla ord sträcker sig efter är att vara objektet för någon annans begär – den Andres 

begär. Denna symboliska ordning kallas för faderns ordning. Detta för att begäret kan sägas 

vara ett begär efter moderns begär – den första separation ett barn upplever är vid födelsen –, 

och när barnet inser att moderns begär är riktat åt ett annat håll – åt fadern – så börjar barnet 

begära faderns symboliske fallos – den Andre. Här inser barnet att det barnet begär ständigt 

finns någon annanstans – att det barnet begäret ligger utanför det nåbara.
13

 

Det reala är i relation till det imaginära och det symboliska det som ”undgår de båda andra 

ordningarnas representationer” och det som ”pressar på det Imaginära och Symboliska och 

förhindrar att dessa låser fast varandra i definitiva strukturer.”
14

 Här blottas det reala som det 

som ligger i bakgrunden av medvetandet och pockar på att bli hört. Det reala överensstämmer 

grovt med Freuds omedvetna – de önskningar och driftimpulser som människan trängt undan 

–, men det reala är samtidigt högst sammanlänkat med människan som en språklig varelse: 

till skillnad från Freud så menar Lacan att det är språket som ger upphov till detta omedvetna. 

Det reala fungerar som en gräns för människans språkliga relation till verkligheten. Språket 

                                                 
11

 Nylander 1986, s. 71. 
12

 Barnets övergång från det imaginära till det symboliska beskriver Lacan med en formel: i det imaginära 

stadiet existerar vinkeln S  a  a’. Detta är barnet (S), spegelbilden barnet får syn på (a) och jag-idealet (a’). I 

det imaginära stadiet är detta en sluten krets, och barnet, subjektet, tror sig vara samma sak som den andre (a) – 

jag-idealet: det barnet ser i spegeln. Ingen egentlig skillnad görs mellan omvärld och själv. I och med språkets 

inträdande (A – den andre) sluts kedjan: S  a  a’  A och tillbaka till S. Den imaginära bindningen S  a 

 a’ finns således kvar även efter det barnet trätt in i den symboliska ordningen, vilket betyder att både det 

imaginära och det symboliska verkar samtidigt. (Nylander 1986, s. 77 f.) 
13

 Nylander 1986, s. 71 ff. 
14

 Ibid, s. 70 f. 
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kan aldrig komma åt det reala, men det kan inte heller fantasin. Det reala förblir onåbart för 

subjektet.
15

 Det är därför Carin Franzén likställer det reala med det omöjliga: det reala och 

det möjliga står i direkt motsats, precis som det omöjliga står i motsats till det möjliga, varför 

den syllogistiska slutsatsen blir att det reala är lika med det omöjliga.
16

 

Senare blir Lacan mindre upptagen av idén att det imaginära och det symboliska är 

utvecklingsstadier hos människan och fokuserar mer på deras symboliska värde. Till exempel 

låter han spegelstadiet få en mer strukturell roll i hur det förklarar egots förhållande till 

kroppen eller det imaginäras förhållande till det reala.
17

 Jag kommer inte att låsa fast mig i 

varken det ena eller det andra sättet att se på detta. I stället kommer jag att anta det 

förhållningssätt till det imaginära och det symboliska som bäst hjälper till att nå fördjupad 

förståelse för Sputnik Sweetheart.  

Utöver att vara svårforcerade så är Lacans idéer är inte alldeles oproblematiska. De har 

speciellt fått utstå kritik från genusteoretiskt håll: Yvonne Hirdman menar i sin pionjärsskrift 

”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” att Lacan går emot 

genusforskningens sak som sådan. Hirdman anser att det farligaste av allt är ”de ’svåra’ 

lacanisterna, där allt synes kretsa antingen kring en mäktig, ordfylld fallus [sic] eller en 

oåtkomlig, osynlig, dövstum kvinnlig modersskugga.”
18

 Hon kritiserar hur Lacan 

snedfördelar makten mellan det manliga och det kvinnliga och hur den tillämpade lacanska 

teorin använder denna ojämna dikotomisering för att befästa den patriarkala ordningen. Men 

samtidigt blir den grundläggande dikotomiseringen av det manliga och kvinnliga som mycket 

av denna Hirdmans tidiga genusteori bygger på kritiserat från queerteoretiskt håll. I Gender 

Trouble (1990) angriper Judith Butler dåtidens generella genusteori för att inte inbegripa 

marginaliserade, eller queera, grupper av människor. Bland annat använder hon sig av 

lacansk och post-lacansk teori för att föra sina resonemang vidare.
19

 Men trots att man kan 

försvara Lacan genom att anlägga ett queerteoretiskt perspektiv eller genom att försöka 

”genusanpassa” hans fallosrelaterade teorier så kvarstår att psykoanalysen är problematisk ur 

ett genusperspektiv då den i slutändan bygger på ett heterosexuellt normalitetstänkande.  

                                                 
15

 Carin Franzén, Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys, Göteborg 2010, s. 6; Nylander 

1986, s. 69 f. 
16

 Franzén 2010, s. 6. 
17

 Jacques Lacan, “The mirror stage as formative of the I function as revealed in psychoanalytic experience”, 

Écrits. The first complete edition in English, eng. övers. Bruce Fink, New York 2006. 
18

 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, 1988:3, s. 49–64, här s. 61. 
19

 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990), New York 2006, s. 34 ff. 
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Det queervetenskapliga perspektivet är dessutom angeläget på grund av de homoerotiska 

teman som finns i Sputnik Sweetheart: Sumire och Miu försöker att inleda ett lesbiskt, 

sexuellt förhållande, men misslyckas. Återkopplat till psykoanalysen så finns även här en 

problematik då Freud, som Butler påpekar, menar att ett kvinnligt, lesbiskt begär grundas på 

ett misslyckande: att de homosexuella ”[fail] to ’achieve’ the genital norm”, vilket i sin tur 

för tankarna till svagheten hos Lacans teorier om de skall förklara någonting som inte faller 

inom ramarna för vad som anses vara normalt.
 20

 Kommer till exempel ett blint barn få en 

uppfattning om sitt jag, eller om det egna subjektet, trots att det inte kan genomgå 

spegelstadiet? 

I denna uppsats förhåller jag mig till Lacan på ett sätt som liknar Butlers: jag är medveten 

om problematiken men är för den sakens skull inte avståndstagande från förtjänsterna; alla 

svårigheter till trots så bär Lacans teorier frukt när de appliceras på ett verk som Murakamis 

Sputnik Sweetheart då romanen innehåller tydliga spår och influenser av just psykoanalytiskt 

tänkande. För trots att det är en problematisk teoretisk skola så går det inte att bortse från det 

inflytande psykoanalysen har haft på 1900-talets västerländska, men även globala, tänkande 

och litteratur.  

Med detta som grund tänker jag göra en närläsning där Lacans teorier snarare fungerar 

som en språngbräda och en riktlinje än som ett facit. Jag vill inte luta mig allt för mycket mot 

det strikt teoretiska lacanska, varför just tillämpningar och tolkningar av hans teorier utgör 

merparten av min sekundärlitteratur. Jag vill heller inte låsa fast mig i en allt för snäv lacansk 

teoretisk grund, varför jag kallar denna uppsats för ”lacaninspirerad”. Samma kritik som 

Nylander påpekar har riktats mot den freudianska psykoanalysen, riktar jag mot den lacanska: 

det är lätt att ett verk förminskas till att beskriva den psykoanalytiska teorin.
21

 I stället bör 

teorin söka lyfta fram verket.  

  

                                                 
20

 Butler 2006, s. 37. 
21

 Nylander 1986, s. 16 f. 
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HARUKI MURAKAMI: FÖRFATTARSKAP OCH FORSKNINGSÖVERSIKT 

Haruki Murakami är född 1949 i Kyoto, Japan. Han debuterade med boken Kaze no uta o 

kike (1979) och flertalet av hans efterföljande romaner blivit internationellt uppmärksammade 

och uppskattade.
22

 Mest känd är han kanske för Noruwei no Mori (1987) eller Umibe no 

Kafuka (2002).
23

  

En röd, tematisk tråd som löper genom Murakamis författarskap är som tidigare nämnt 

ensamhet och utanförskap. Men minst lika återkommande är hans tendens att experimentera 

med parallella verkligheter (ofta uppdelade i vår värld och den andra världen) och 

uppluckrandet av gränsen mellan fantasi och verklighet. Förutom att bägge dessa drag 

återfinnas i uppsatsens studieobjekt och de två sist ovan nämnda texterna hittas de bland 

annat i Sekai no owari to hādo-boirudo wandārando (1985), Nejimaki-dori Kuronikuru 

(1995), Afutā Dāku (2004) och nu senast i 1Q84 (2009–2010).
24

 Det som skiljer Sputnik 

Sweetheart från många av Murakamis andra verk är att den andra världen är mindre konkret 

och mer drömlik än vad den vanligen är. Romanen utspelar sig egentligen bara i vår värld. 

Likt det lacanska reala ligger den andra världen synligt inom räckhåll men samtidigt aningen 

utanför läsarens grepp.  

Michael Fischs artikel ”In search of the real: Technology, shock and language in 

Murakami Haruki’s Sputnik Sweetheart” behandlar den andra världen utifrån ett perspektiv 

som i mångt och mycket liknar mitt. Dock är hans mål att beskriva mötet med den andra 

världen, eller ”achiragawa”, som ett försök från Murakami att presentera ett nytt språk, eller 

en ny, fungerande kommunikationsmodell som ersätter den gamla.
25

 

Även Matthew C. Strecher drar mot det lacanska när han analyserar Murakamis 

författarskap fram till och med Nejimaki-dori Kuronikuru i sin artikel ”Magical realism and 

the search for identity in the fiction of Murakami Haruki”. Strecher talar likt Fisch om den 

andra världen, men utgår i sin analys från att behandla Murakami som en författare inom 

genren magisk realism. Den postmoderna människans sökande efter en identitet är det 

Strecher pekar ut som det väsentliga i de verk han analyserar.
26

  

Trots att den största delen av den litteraturvetenskapliga murakamiforskningen bedrivs i 

Japan har Murakami en framstående ställning som forskningsobjekt i USA, där till exempel 

                                                 
22

 Hear the Wind Sing (1987), ej översatt till svenska. 
23

 Norwegian Wood på både svenska och engelska (2003; 2000); Kafka på stranden (2006).  
24

 Hard-Boiled Wonderland and the End of the World (1991), ej översatt till svenska; Fågeln som vrider upp 

världen (2007); After Dark (2007), ej översatt till svenska; 1Q84 även på engelska och svenska (2011; 2011). 
25

 Fisch 2001, s. 361; s. 380. 
26

 Strecher 1999, s. 264; s. 285.  
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Fisch och Strecher har sina säten. Tack vare detta finns mycket originalforskning att få tag i 

för den icke-japanskkunniga delen av Murakamis läskrets. Dessutom återfinns det i de 

amerikanska texterna referat och sammanfattningar av den japanska forskningen, vilket ger 

en viss, om än allt annat än fullständig, inblick i denna forskning; den murakamiinriktade 

japanska litteraturforskningen finns annars inte i översättning.  

En sådan inblick ger Rebecca Suter i The Japanization of modernity. Murakami Haruki 

between Japan and the United States.
27

 Framförallt lyfter hon fram de biografiska och 

sociologiska tendenserna inom den japanska murakamiforskningen: ”Most Japanese 

scholars”, säger hon, ”approach his [Murakamis] work from a political perspective”.
28

 Denna 

koppling vill de framför allt göra då Murakami låter handlingen i sitt stora genombrottsverk 

Noruwei no Mori spelas upp mot bakgrunden av studentrevolterna i japan på 1960-talet. De 

många biografiska läsningarna kopplar Suter samman med en tendens i japansk 

litteraturforskning att fokusera på just detta element.
29

 

Men de sociologiska och biografiska läsningarna av Murakami är inte bara ett japanskt 

fenomen utan återfinns också i den amerikanska murakamiforskningen. Till exempel vill 

Suter i hennes ovan nämnda verk beskriva hur Japan och USA är sammanlänkade genom 

Murakami. Hon menar att Murakami verkar som en ”mediator” mellan de två länderna.
30

 

Fokus har då flyttats från ett japanskt postmodernt samhälle och författarskap till ett globalt 

sådant, vilket jag återkommer till senare. Jay Rubins bok Murakami Haruki and the music of 

words tolkar Murakamis texter utifrån ett biografiskt perspektiv där han kopplar Murkamis 

författarskap till hans intresse för jazz.
31

 Strechers bok Dances with sheep. The quest for 

identity in the fiction of Murakami Haruki fokuserar i stället på de politiska aspekterna av 

Murakamis författarskap.
32

 

Sedan har ansatser gjorts till att genrebestämma delar av Murakamis författarskap. 

Framför allt har försök gjorts för att passa in texterna i facken modernism och 

postmodernism. Strecher menar i sin artikel ”Beyond ’Pure’ Literature: Mimesis, Formula, 

and the Postmodern in the Fiction of Murakami Haruki” att Murakamis tidiga verk tillhör den 

postmoderna skolan. I Strechers andra, ovan nämnda, artikel smälter det sociologiska 

perspektivet samman med det postmoderna. Boken Postmodern, feminist and postcolonial 

currents in contemporary Japanese culture. A reading of Murakami Haruki, Yoshimoto 

                                                 
27

 Suter 2008, s. 36–59. 
28

 Ibid, s. 49. 
29

 Ibid, s. 49 f. 
30

 Ibid, s. 45. 
31

 Ibid, s. 46. 
32
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Banana, Yoshimoto Takaaki and Karatani Kojin av Fuminobu Murakami använder likt 

Strecher västerländska termer och kategoriseringar för att läsa, och kategorisera (Haruki) 

Murakami. 

De verk som är mest användbara för denna uppsats är Fisch artikel, Strechers två artiklar 

samt Suters bok. Detta för att de tre senare texterna fokuserar på och analyserar den andra 

världen, och Fisch artikel för att den behandlar språket och dess funktion i romanen.  

Sputnik Sweetheart verkar bortsett från att ha uppmärksammats av Fisch ha gått 

litteraturforskarna relativt obemärkt förbi. I stället fungerar den i de texter där den behandlas 

som ett typexempel på temana ensamhet och utanförskap, vilka som sagt ofta används för att 

beskriva den globala Murakami från en sociologisk vinkel.   

 

JAPANSKA PÅ ENGELSKA I SVERIGE 

Att Sputnik Sweetheart i original är författad på japanska kan anses vara ett problem. Jag vill 

dock argumentera för att detta inte behöver vara fallet; det finns flera anledningar till varför 

Murakamis författarskap inte ligger utanför den svenska litteraturvetenskapens forskningsfält 

och Sputnik Sweetheart i översättning är ett fullgott studieobjekt.  

Den japanske poeten Kenzaburo Ōe, som på många sätt representerar den traditionella, 

japanska, litterära eliten, har indirekt kommenterat denna problematik: ”Murakami writes in 

Japanese, but his writing is not really Japanese. If you translate it into American English, it 

can be read very naturally in New York.”
33

 Det Ōe menar, och Matthew C. Strecher 

uppmärksammar, är att Murakamis prosa till stora delar består av både engelsk struktur och 

engelska, direktöversatta idiom.
34

 På så sätt är hans verk tveeggade svärd då de skall 

översättas.  

Fördelen är att Murakamis prosa är lättillgänglig; som Strecher säger använder sig 

Murakami av ett språk som nästan verkar vara översatt från engelska till japanska. Både det 

innehållsmässiga och det stilistiska är i hög grad möjligt att behålla i en översättning. Detta 

skiljer Murakami från det japanska, klassicistiska litterära etablissemanget: Ōe menar att det 

som separerar hög japansk litteratur från låg är ett grumligt och obskyrt språk. Strecher 

hävdar dock – och jag håller med honom – att Murakamis avsaknad av grumlighet inte gör 

honom till en sämre eller lägre författare, bara en mer lättillgänglig sådan.
35

 

                                                 
33

Matthew C. Strecher, ”Beyond ’pure’ literature. Mimesis, formula, and the postmodern in the fiction of 

Murakami Haruki”, The journal of Asian studies 1998:2, s. 354–378, här s. 356. 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
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Samtidigt ger Murakamis användande av dessa engelska litterära grepp och lånord upphov 

till problem: en möjlig spänning i texten, mellan det japanska och det icke-japanska (här det 

engelska), kan tänkas gå förlorad i översättningen. Till exempel består merparten av 

Murakamis japanska texter av japanska ”kanji” – tecken som motsvarar hela ord eller 

meningar –, medan de frekvent förekommande lånorden skrivs ut med ”katakana” – japanska 

stavelser som används vid transkribering av icke-japanska ord.
36

 Lånorden får då effekten att 

ligga utanför texten och på ett metaplan förstärker detta Murakamis genomgående 

utanförskapstema, vilket går förlorat i de översatta verken.
37

 En annan översättningsförlust 

pekar både Strecher, Rebecca Suter och Michael Fisch ut: Murakami använder sig 

uteslutande av jagformen ”boku”.
38

 I och med detta informella ”jag” (som kan jämföras med 

engelskans informella ”I”) tar han avstånd från det japanska, traditionella och mer formella 

”jaget”: ”watashi”. Då ”watashi” har varit så frekvent förekommande genom den japanska 

litteraturhistorien har pronomenet givit upphov till en egen genre.
39

 Genom, bland annat, sitt 

användande av ”boku” skriver Murakami alltså ut sig ur den japanska litterära traditionen.  

Men översättningsproblematikens kärna är att översättningsarbetet riskerar att förvanska 

verkets ursprungsmening och status. Det jag gjort ovan är att utgå från att Murakamis 

originaltext vore bättre, eller i alla fall sannare, än översättningen. Självklart går det att finna 

argument för att så också är fallet, men hårdraget anser jag att det är tanken om att inte göra 

skada på författarens originalverk som problematiserar det litteraturvetenskapliga 

användandet av översättningar. Utgåvan på originalspråket åtnjuter i regel högre status än den 

översatta texten. Vad är det då som kan tänkas försvinna i översättningen? Är det 

meningsinnehållet? Är det den poetiska halten? Eller finns det en skillnad i olika språks 

förmåga att förmedla känslor och mening? Är det alltså språkets mångtydighet, det som Ōe 

kallar för grumlighet, som gör att djup eller lager kan gå förlorade? Allt ovanstående är 

möjligt, men som Anders Palm uttrycker det i kapitlet ”Att tolka texten” i Litteraturvetenskap 

– en inledning, och som den moderna hermeneutiken yrkar på, får texten mening i 

tolkningsögonblicket.
40

 Min poäng är att den översatta texten har en mening, oavsett om det 

är exakt samma mening som originalet eller inte. Vilken mening som sedan är högst värderad 

av etablissemanget (då denna värdering alltid är subjektiv) är enligt mig mindre viktigt. 

                                                 
36

 Suter 2008, s. 46. 
37

 Däremot experimenteras det i Sputnik Sweetheart med olika typsnitt. Men det detta accentuerar är snarare de 

olika berättarnivåer som återfinns i romanen. (Murakami 2002, s. 143–176) 
38

 Strecher 1998; Suter 2008; Fisch 2001. 
39

 Strecher 1998, s. 356. 
40

 Anders Palm ”Att tolka texten”, Litteraturvetenskap – en inledning, red. Staffan Bergsten, Lund 2010, s. 189. 
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Med detta vill jag inte säga att en översättning inte kan färga en text. Inte minst syns olika 

nyanser i språket vid en jämförelse av den svenska och den engelska översättningen av 

Spūtoniku no koibito. Av dessa två för mig tillgängliga översättningar har jag valt Philip 

Gabriels engelska översättning som uppsatsen studieobjekt i stället för Vibeke Emonds 

svenska sådana. Här bör det förtydligas att jag inte påstår att den ena översättningen har 

fångat essensen av Murakamis verk medan den andra inte har det.
41

 Men sett utifrån mina 

preferenser erbjuder Gabriels översättning en bättre läsupplevelse.
42

 Sputnikälskling skiljer 

sig från Sputnik Sweetheart i hur språkets rytm, ordvalet och meningsuppbyggnaden är tolkad 

och översatt. Jämför följande utdrag: 

 

The lights in the neighbourhood were all out, the streets deserted. No wind, not 

even the sound of waves. Just the moonlight bathing the earth. I stood there, 

listening again. Strangely the music seemed to be coming from the top of the hills. 

There weren’t any villages on the steep mountains, just a handful of shepherds 

and monasteries where monks lived their cloistered lives. It was hard to imagine 

either group putting on a festival at this time of night.
43

 

 

Alla ljus i husen i närheten var släckta. Ingen människa syntes till. Det blåste inte, 

och man hörde inget ljud från några vågor. Det var bara månljuset som tyst 

sköljde över marken. Jag stod där och lystrade ännu noggrannare. Det verkade 

som om musiken kom högt uppifrån bergstoppen. Men det var ju märkligt. Uppe 

på det otillgängliga berget fanns inte en enda by, och de enda som bodde där var 

de asketiska kostermunkarna och en handfull fåraherdar. Det var otänkbart att de 

skulle samlas och hålla någon glad och livlig fest så här dags.
44

 

 

All annan stilistisk skillnad åsido är Emond översättning ordrikare. Detta är ett genomgående 

drag då Gabriels översättning är cirka 60 sidor kortare – 287 sidor mot 229 sidor.
45

  

                                                 
41

 Dock talar Emond själv om översättningsfrågan och hur hon anser sig ha fångat Murakamis röst på ett mer 

trovärdigt sätt än hennes engelska kollegor i en artikel av Charlotta Lindell i Dagens Nyheter 2011-06-07 då hon 

bland annat säger att "Anglosaxiska översättare är som regel friare i uttrycket och anpassar texten mer till 

målspråket.” 
42

 Den abstrakta men ändå på något plan existerade kvalitetshalten i Gabriels översättning understryks av att han 

har vunnit ett flertal priser för sina översättningar från japanska till engelska.  
43

 Murakami 2002, s. 184. 
44

 Murakami 2008, s. 230. 
45
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Att över huvudtaget använda Murakami i översättning kan även motiveras med att han 

snarare är en global författare än en japansk sådan. Han skriver för världen, inte för Japan, 

och när hans verk översätts får det en ny, global skepnad. Strecher understryker detta när han 

försvarar Murakami mot Ōes kritik: ”Murakami’s prose style is [not] without distinction; 

quite the contrary, it carries with it a strikingly international ambience.”
46

 Rebecca Suter 

menar att Murakamis texter har börjat luckra upp gränsen för vad som är nationell litteratur 

och vad som inte är det: ”Murakami’s texts have begun to be considered part of American 

literature: his stories are […] no longer percieved by readers as ”Japanese.”
47

 Det Suter här 

beskriver som amerikansk litteratur kan tolkas som västerländsk litteratur i stort, vilket i sin 

tur är ett steg mot den globala litteraturen. Även Fisch diskuterar det globala i Murakamis 

författarskap. Han särskiljer Murakami från en japansk tradition som behandlar arichagawa, 

den andra världen.
48

 I stället vill han som Strecher koppla Murakami till det postmoderna; 

genom denna koppling blir Murakami till en del av en internationell rörelse. Ty i en värld 

som på många sätt går från det nationella till det globala måste det också finnas plats för 

författare som gör det. 

 

SYMBIOSENS OMÖJLIGHET 

 

”Why do people have to be this lonely? What’s the point of it all? Millions of people in the 

world, all of them yearning, looking to others to satisfy them, yet isolating themselves. Why? 

Was the earth put here just to nourish human loneliness?”
49

 

     – Haruki Murakami, Sputnik Sweetheart 

 

ENSAMHET OCH UTANFÖRSKAP 

Sputnik, den sovjetiska satellit som givit upphov till namnet på Haruki Murakamis Sputnik 

Sweetheart, nämns ett flertal gånger i romanen. Allra först, innan berättelsen börjar, 

definieras satelliten i en paratext utifrån ett uppslagsverk. Här nämns också hunden Lajka 

som blev offrad i rymden för vetenskapens skull.
50

 I romantexten nämns satelliten först när 

Sumire och Miu – en äldre, gift koreansk kvinna uppväxt i Japan – träffar varandra för första 

                                                 
46
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48
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gången. De diskuterar Jack Kerouac och Miu blandar ihop orden beatnik och sputnik, vilket 

får Sumire att kalla Miu för hennes ”Sputnik sweetheart”.
51

 Efter detta omtalas satelliten när 

Miu påpekar för lågstadieläraren K., Sumires bästa vän, att Sputnik betyder reskamrat på 

ryska. Denna betydelse speglar det förhållande Miu och Sumire haft under den Europaresa 

som avslutas på den grekiska ö där Sumire sedan försvinner. Sist, och kanske främst, 

fungerar Sputniksatelliten som en metafor för alla människors ensamhet. Mot slutet av 

romanen liknar K. världens befolkning vid satelliter: det enda som håller dem kvar vid jorden 

är gravitationen. Vi lever vidare bara för att vi måste. ”Lonely metal souls in the unimpeded 

darkness of space, they meet, pass each other, and part, never to meet again. No words 

passing between them. No promises to keep.”
52

 

K.:s ödesmättade insikt om alla människors ensamhet letar sig tillbaka till ett stråk som 

drar genom hela romanen: kroppen och själens dikotomi. Ett av många exempel på detta är 

hur K. använder sig av en tudelande metafor när han återberättar hur en gammal kvinna dör: 

”The woman’s soul […] [bade] farewell to its old companion, the body it had inhabited for 

70 years.”
53

 Överfört till den sovjetiska ensamhetsmetaforen är sputniksatellitens stålkropp 

människans köttsliga kropp och Lajka själen, kroppens resepartner. På sin höjd är kroppen 

och själen just reskamrater, deras band är inte starkare än så.  

Hos Lacan finner vi detta i hur psyket är konstruerat av den imaginära ordningen, den 

symboliska ordningen och det reala.
54

 I Sputnik Sweetheart kan kroppen och själen, trots att 

de reser med varandra, aldrig förenas. Mellan och runt dem står en vägg som både separerar 

och omsluter dem. Väggen är det reala, vilket, som Carin Franzén säger, är språkets yttre 

barriär mot verkligheten.
55

 I romanen är väggen gränsen mellan det vi vet och det vi inte vet, 

vilket Sumires tankar illusterar: ”inside us what we know and what we don’t know share the 

same abode. For convenience’s sake most people just erect a wall between them.”
56

 Samtidigt 

vet vi enligt Lacans logik ingenting om väggen, men Sumire känner likväl ett begär efter att 

riva ned den: ”I just swept that wall away. I had to. I hate walls.”
57

 Hon begär hela det som är 

delat – hon vill uppnå en kroppens och själens, enligt Lacan och i romanens universum, 

omöjliga symbios. Men framför allt vill hon inte vara en satellit utan hopp om att förenas 

med andra satelliter. Sumire vill leva i en värld där kropp och själ, ord och mening samt 

                                                 
51
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subjekt och objekt smälter samman. Översatt till lacanska ord vill hon befinna sig i det 

imaginära där allting existerar i en sluten, subjektiv enhet, där avstånd till andra eller inom en 

själv inte existerar.  

För att komma dit hon vill måste Sumire enligt romanens logik offra något; och 

offertematiken, som börjar med Lajka, genomtränger hela Sputnik Sweetheart. K. 

introducerar tanken på det nödvändiga offret genom en metafor som beskriver den 

livserfarenhet han anser saknas i de texter Sumire skriver i egenskap av aspirerande 

författare. Han redogör för en kinesisk, ålderdomlig ritual där kineserna skyddade sina städer 

genom att mura in människoben från gamla slagfält i stadsmurens port. För att väcka skyddet 

till liv offrade de hundar och hällde deras blod över porten.
58

 Det K. menar är att Sumire 

måste älska och förlora för att kunna inympa äkta känslor i sitt skrivande. Men när tiden 

kommer för Sumires att offra det hon har börjat älska accepterar hon inte konsekvenserna av 

denna personliga offergåva; hon inte vill inse omöjligheten i sin nyfunna kärlek till Miu utan 

accepterar hellre den orealistiska tanken att Mius sexuella begär befinner sig i en annan värld. 

”I [Miu] was still on this side, here. But another me, maybe half of me, had gone over to the 

other side.”
59

 Eftersom verkligheten inte passar henne så skapar Sumire en alternativ 

verklighet i form av den andra världen. Hon river ned muren mellan vår värld och den andra; 

hon vill inte godta människans ofrånkomliga, inneboende ensamhet utan tar istället steget 

över till en plats där hon hoppas undslippa kroppen och själens tudelning.  

Sumire och Mius misslyckade förhållande beror på att deras begär varken kroppsligt eller 

själsligt blir, eller kan bli, stillat. Romanens logik tillåter det inte. De tre protagonisterna är 

sammanlänkade som ett tåg. K. är förälskad i Sumire, Sumire är förälskad i Miu, och Miu har 

ingen uppenbar lust kvar för någon eller någonting. Deras begär är enkelriktat och obesvarat. 

Miu svarar på Sumires kärlek med känslor av vänskap och Sumire gör detsamma mot K. De 

befinner sig i ett känslomässigt limbo. Sumire, K. och Miu är Sputnikar: ”wonderful traveling 

companions, but in the end no more than lonely lumps of metal on their own separate 

orbits.”
60

 De kan omöjligt nå en sann form av kommunikation eller en bortomspråklig 

mening i vår värld. Detta borde endast gå i den andra världen, i det reala – det omöjliga. 

Sumire befinner sig utanför samhället av eget val. Hon har hoppat av sin universitets-

utbildning för att nära sina författardrömmar, ensam i en spartanskt möblerad lägenhet.
61

 

Även K. och Miu lever allena. Till exempel tillbringar Miu större delarna av sina veckor i 
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ensamhet, trots att hon är gift. För K. är det kommunikationssvårigheterna med föräldrarna 

som är det problem som har lett fram till denna enslighet. Som ett crescendo som växer 

genom hela romanen talar K., som berättarrösten tillhör, återkommande om alla människors 

isolering för att till slut erkänna sig ha varit ensam ända sedan sin barndom: ”I had parents 

and an older sister at home, but I didn’t get along with them. I couldn’t communicate with 

anyone in my family. So I often imagined I was adopted.”
62

 Inte ens familjegemenskapen är 

enligt K.:s erfarenhet en egentlig gemenskap. Tron om, och rädslan för, att det inte går att 

kommunicera är det som håller alla människor separerade.  

I romanen gestaltas ensamhet och utanförskap som olika sidor av samma mynt. 

Ensamheten är det själsliga tillståndet medan utanförskapet antingen är det som står i kontrast 

till resten av samhället, en påtaglig och kroppslig form av isolering, eller det som beskrivs 

som en påtaglig känsla av främlingskap – tanken om oförmågan att integrera med samhället. 

Dock är romanens gestaltade utanförskap och ensamhet inte alltid separerat. I bland verkar de 

i miserabel harmoni. Till exempel har Mius koreanska rötter ljudit som ett mantra genom 

hennes barndom då orden ”[y]ou are a foreigner here” ständigt återupprepats av hennes 

föräldrar.
63

 Deras tanke var att förbereda Miu på att folk kunde tänka annorlunda om henne 

för att hon kom från ett utanför, ett annat land. Den effekt detta fick var i stället att det i Miu 

frammanades en själslig ensamhet eftersom hon främmandegjorts psykologiskt från det Japan 

hon kände sig sammanlänkad med: ”Emotionally I was completely japanese, but nationally I 

was a foreigner. Technically speaking Japan will always be a foreign county.”
64

  

Hur ensam- och utanförskapstemana i Sputnik Sweetheart delas upp i kropp och själ är 

detta avsnitts centrala poäng. Men även romanens offertematik samt sättet att se på det 

lacanska reala som en vägg mellan kropp och själ är av vikt. Dramat i romanen är med 

lacanska ord uttryckt att ingenting egentligen – om man inte som Sumire sedan gör tar vägen 

genom språket och offergåvan – kan bli enat, utan alla människor får förlika sig med att 

existera i separerad ensamhet.  
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JAG SYNS, DÄRFÖR ÄR JAG 

Under ett av sina seminarier lekte Lacan med René Descartes formel ”jag tänker, alltså är 

jag”. Carin Franzén vidareutvecklar detta då hon anser att Descartes formel i dagens samhälle 

bytts ut mot ”jag ser mig, alltså är jag”.
65

 Denna hennes modifierade formel beskriver hur 

synen i Sputnik Sweetheart fungerar. Karaktärernas begär är riktat mot att de vill bli sedda 

och synliggjorda, både av andra och för sig själva. Utanförskap och ensamhet i romanen blir i 

denna kontext samma sak som att inte bli uppmärksammad, eller att inte bli sedd.  

Ett första exempel på detta är hur Sumire vill bli sedd eller uppmärksammad på flera plan: 

först, och främst, vill hon bli uppmärksammad av Miu i deras förhållande, sedan vill hon bli 

erkänd för sitt författarskap och slutligen vill hon bli sedd av sin döda mor. Men samtidigt 

vill Sumire även se sin mor. Detta visas i en av Sumires nattliga drömsekvenser. ”In that 

cramped space, her mother faces outwards, towards her. She looks at Sumire’s face as if 

appealing to her. [---] But somehow the woman here is not the mother in the family photo 

album. My real mother is beautiful, and youthful. So that person in the album wasn’t really 

my mother after all.”
66

 Att Sumire inte minns sin mors utseende och att så mycket vikt läggs 

vid detta ytliga attribut pekar på att Sumire lever efter det moderna måtto som Franzén 

beskriver i sin formel: ”jag ser mig, alltså är jag”.
 67

  

Sumires strävande efter en sannare variant av sin mor i drömmar och i mörker binder 

samman modern och natten med den andra världen – det reala – där sanningen finns och 

fantasier besannas. Matthew C. Strecher uppmärksammar att den andra världen i Murakamis 

verk alltid öppnar sig under natten.
68

 Så är också fallet i Sputnik Sweetheart, och här bär 

mörkret med sig kraftfulla konnotationer. Inblickarna i den andra världen får skepnaden av 

drömmar och drömmarna får skepnaden av inblickar i den andra världen. Månljuset gör att 

det övernaturliga syns och blir tillgängligt: ”The moonlight […] threw every mind into chaos. 

It made Miu see a second self. It took Sumire’s cat away somewhere. It made Sumire 

disappear. And it brought me here, in the midst of music that […] never existed.”
69

 Mörkret 

gör ögat blint, men blindhet förknippas mytiskt sett med att se saker som annars inte går att 

se: ett känt exempel är siaren Teiresias, antingen i Homeros Odysséen eller när han 

återanvänds i T.S. Eliots ”The Waste Land”, som berövad på sin synförmåga besitter en 

annan sorts syn, i stil med den inre sådana karaktärerna i uppsatsobjektet har. Men Sumire 

                                                 
65

 Franzén 2010, s. 7. 
66

 Murakami 2002, s. 152. 
67

 Ibid, s. 11. 
68

 Strecher 1999, s. 267. 
69

 Murakami 2002, s. 188. 



19 

 

ställer romanens diktomiserande av syn och blindhet eller ljus och mörker på ända då hennes 

favorittid på dygnet är gryningen – en plats mellan mörker och ljus, en mellanperiod och ett 

ställe där gränser uppluckras: ”This is my [Sumires] favorite time of the day. The pitch-black 

night sky starting to glow in the east”.
70

 Sumires förhållande med K. kan ses vara ett nattens 

förhållande då deras samtal sker ofta under dygnets mörka timmar.
71

 Hennes förhållande med 

Miu är i stället ett dagens förhållande då de umgås om dagarna, i det soliga Sommareuropa, 

och om nätterna sover de var och en för sig. Precis som jag påpekade i det förra avsnittet vill 

Sumire inte finna sig i ett tudelat antingen eller. Hon väljer varken natt eller dag utan tiden då 

dessa två smälter samman. 

Synen är även det sinne som låter Miu blicka in i den andra världen, vilket visas i en 

berättelse som för tankarna till en freudiansk fallstudie eller drömtydning:  

En yngre, då 25 år gammal, Miu hade ambitioner att bli konsertpianist. Under ett lov från 

sina studier for hon till en bergsby i Schweiz där det fanns ett tivoli med tillhörande 

pariserhjul. Under de första dagarna i byn träffade Miu en man, Ferdinando, men hon började 

redan under deras andra möte finna honom obehaglig då hon tyckte sig känna av hans 

sexuella begär efter henne. ”She sniffed a hint of sexual desire, and it frightened her.”
72

 Hon 

avbröt kontakten, men kände sig därefter förföljd av honom.  

En kväll blev hon dramatiskt nog bortglömd och kvarlämnad i tivolits pariserhjul över 

natten. För att fördriva tiden spanade hon in genom sin egen lägenhets fönster med sin 

medhavda konsertkikare. Dock tog hennes tjuvtittande en oväntad vändning när hon såg en 

naken Ferdinando kliva in i rummet. Än mer oförståeligt blev det när en kopia av henne själv 

steg in i rummet efter honom. Ferdinando och Mius dubbelgångare har sedan ohämmat sex 

med varandra hela natten: 

 

What was happening? [---] Miu couldn’t drag her gaze away from this strange 

sight. She felt sick. [---] Everything was grotesquely exaggerated, menacing, like 

some medival allegorical painting.
73

  

 

Här synliggörs en motbild till den person Miu tror sig vara. Den Miu som sitter i pariserhjulet 

försätts efter denna åsyn i chock och tappar sin sexualdrift samtidigt som hennes hår förlorar 

sin mörka färg och blir vitt. 
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Ögat är sammankopplat med psykoanalysen ända sedan Freuds tidiga 1900-tal. I sin 

uppsats ”The uncanny”, förknippar han i en analys av E.T.A. Hoffmans John Blund förlusten 

av ögat med rädslan för att bli kastrerad.
74

 Jacqueline Rose formulerar Lacans syn på 

kastrationen på följande sätt: ”Kastration betyder i första hand att barnets begär efter modern 

inte refererar till utan utöver henne, mot ett objekt, fallosen, vars status först är imaginär […] 

och därefter symbolisk.”
75

 Detta sammanfaller med att synen enligt Lacan har en 

konstitutionell, inneboende brist då ögat inte kan sammanfalla med objektet.
76

 I det imaginära 

stadiet är jaget och det sedda samma sak. I det symboliska stadiet har detta splittrats: här 

uppdagas kastrationen och frustrationen över vetskapen att man aldrig kommer att nå sina 

begärs objekt, eller den Andres besvarade begär.
77

 Mius libidinösa urholkning är en sådan 

kastration. Striktheten och disciplinen som kännetecknar hennes liv som konsertpianist ställs 

mot den ohämmade sexuella lust hennes andra jag får leva ut på andra sidan kikarglasen – 

eller i hennes begärsdrivna omedvetna – med den exotiska samt erotiska bild hon har av 

Ferdinando. Hon är i denna läsning ur fas med sitt sexuellt drivna jag.  

Vidare tycker Miu sig ha sett sin dubbelgångare göra saker hon inte finner ord för: ”[a]nd 

that man – Ferdinando – was doing all kinds of things to me over there. […] I just can’t 

remember. All kinds of things.”
78

 Orden och det hon ser, eller det hon minns, är inte samma 

sak, det ena kan inte beskriva eller ens relatera till det andra. För Miu är den andra världen 

omöjlig, vilket här syns i dess ordlöshet och i hennes fysiska avstånd från den; ord och bild i 

romanen förhåller sig på samma sätt till varandra som de Saussures signifiant och signifié. 

Sedan går synen att dela upp i en ytlig och en inre, genomträngande syn, där Mius inblick i 

den andra världen exemplifierar den senare. Likt kroppen och själen ställs den ytliga synen 

mot den inre sådana. För Miu blir det ovan beskrivna skeendet extra omvälvande då hon 

lägger mycket vikt på alltings yta: ”’I always judge people by their faces,’ she said. ’Meaning 

that I like your face, the way you look.’”
79

 Detta förhållningssätt till världen ekar genom 

resten av romanen då Mius inre tankar och motiv, förutom i pariserhjulsavsnittet, är närmast 

oåtkomliga. Murakami vänder sig mot detta sätt att vara när han ställer ut den moderna 

människans ytlighet och hur vi begär den bedrägliga, polerade ytan för allmän beskådning: K. 

berättar en anekdot om sin lyckade syster som har ett välbetalt jobb, en lyckad make och en 
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stor lägenhet. En lägenhet som är en ”pigsty” på insidan.
80

 Men Sputnik Sweetheart är 

motsägelsefull på denna punkt, vilket syns om romanen filteras genom Lacans tankar kring 

spegelstadiet: den materiella ytan är i spegelstadiet det som bygger upp djupet, själen eller 

egot. Yta och djup interagerar och är beroende av varandra. Att synen och ytan i romanen 

alltså skulle representera en modern chimär som döljer en djupare sanning bakom sig 

motsägs av romanen själv när den ger synen, som samtidigt innehåller både yta och djup, den 

genomskådande kraft den har.  

Synen är som förhållandet mellan ord och mening splittrad, uppdelad i ett djupt och ett 

ytligt sätt att se. Detta förstärks av vilken syn som är tillgänglig på vilken tid av dygnet. 

Natten, när det tredje ögat är mer öppet, står för den djuplodande synen och dagen för den 

ytliga sådana. Dessutom begär protagonisterna både att se och att bli sedda – framför allt av 

varandra. De söker bekräftelsen från någon annan, vilket är en onåbar eller i bästa fall 

ögonblicklig bekräftelse. Varje ord är enligt Lacan markerat med ett ”älska mig!”, vilket i 

Sputnik Sweetheart också följs upp av ett ”se på mig!”
81

 Franzéns ”jag ser mig, därför är jag” 

bör kompletteras med ett ”jag syns, därför är jag”. 

 

DET LIBIDINÖSA OCH DET PLATONSKA BEGÄRET 

Den tydliga uppdelningen mellan det själsliga och det köttsliga i Sputnik Sweetheart går att 

översätta till en uppdelning mellan det intellektuella och det sexuella, eller det romantiska:  

K. har å ena sidan Sumire, hans intellektuella jämlike och själsfrände, å andra sidan sina 

flickvänner, vilka han umgås med rent sexuellt och varken vill eller kan samtala med. Samma 

uppdelning finns hos Sumire: hon har å ena sidan sina författardrömmar och K., å andra sidan 

sitt sexuella begär, riktat mot Miu. Hos Miu tar detta sig uttryck på ett fysiskt sätt då hennes 

passionerade, sexuella jag befinner sig i en annan värld, den på andra sidan konsert-

kikarglasen, medan hennes pragmatiska, intellektuella jag lever kvar i vår värld.      

Sumire erfar denna schism mellan det intellektuella och det romantiska först när Miu 

träder in i hennes liv. Hennes annars ständiga ordflöde tar plötsligt slut. ”The thought of 

meeting Miu again thrilled Sumire […]. She switched on her word processor, but […] not a 

single sentence came to her.”
82

 Hon är inte förmögen att skriva och älska samtidigt utan kan 

bara nära ett begär i taget. Dock börjar Sumire rebellera mot denna uppdelning när hon på 

den grekiska ön skriver i terapeutiskt syfte samtidigt som hon längtar efter en sexuell 
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förening med Miu. Läsaren blir här till Sumires psykoterapeut. Det läsaren kan 

”diagnostisera” är att Sumire skriver sig fram till ett slags katharsis: hon måste försöka stilla 

sina sexuella begär, annars menar hon att hon skulle hon dö. ”I decided to make it clear to 

Miu what I want. I can’t stay like this forever, hanging […], revealing to no one the fact that I 

love Miu. Act that way and […] I will fade away. ”
83

 Genom detta skrivande bygger Sumire 

upp den rörelsemängd som tillåter henne att våga sig närma Miu sexuellt, vilket hon i sina 

efterlämnade skrifter anknyter till offermetaforiken: ”Blood must be shed. I’ll sharpen my 

knife, ready to slit a dog’s throat somewhere.”
84

 Hon måste offra säkerheten i deras platonska 

förhållande för att någonting nytt skall dana.  

Genom att K. separerar målen för sina platonska och sexuella begär samt får bägge delarna 

uppfyllda (Sumire respektive hans affärer med olika, upptagna kvinnor) borde han logiskt sett 

ha uppnått en form av lacansk tillfredsställelse. Dock menar Lacan att begäret inte går att 

stilla på detta sätt. Begärens uppfyllelse skjuts hela tiden in i framtiden. Framför allt är den 

sexuella uppfyllelsen inte mer än just ögonblicklig.
85

 Det är i denna ständigt förskjutna, 

sexuella begärscykel som K. befinner sig. Han visar symptom på det man inom 

psykoanalysen kallar för upprepningstvånget: trots att de sexuella relationerna inte 

tillfredsställer upprepar han dem – det är det enda som går att göra i jakten på fullkomlig 

belåtenhet. Dessutom uppfyller denna separation mellan platonsk och fysisk kärlek inte K.:s 

begärs kriterier. Han vill att hans begär skall vara enat: han vill rikta sitt begär mot en sexuell 

och en platonsk enhet, han vill ha ett begärsobjekt i form av Sumire: 

 

All over again I understood how important, how irreplaceable, Sumire was to me. 

[---] Of course it hurt that we could never love each other in a physical way. We 

would have been far happier if we had. But that was […] an immovable destiny 

we could never alter. [---] I loved Sumire more than anyone else and wanted her 

more than anything in the world. [---] I dreamed that someday there’d be a 

sudden, major transformation. [---] But I knew it would never come true.
86

 

 

Trots att K. uttrycker sin längtan efter en sexuell förening med Sumire så är hans egen plats i 

hans egna fantasier av en mer perifer, eller platonsk, art: ”Is there a place for me over there? 

[---] While they [Sumire och Miu] made passionate love I’d sit in the corner of a room 
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somewhere and amuse myself reading the Collected Works of Balzac. After she showered, 

Sumire and I would take long walks and talk about all kinds of things”.
87

 K. verkar ha intalat 

sig att den platonska delen av hans begär är värd mer för honom än den sexuella. Frågan är 

varför. 

Kanske är K. för realistisk för att närma sig Sumire då han är medveten om att hans 

känslor inte är besvarade. Kanske vill han inte ens närma sig henne, trots att han säger – och 

visar – att så är fallet. Detta ambivalenta sexuella begär efter Sumire syns tydligast när han 

får en pinsam erektion efter att ha hjälpt henne att flytta. På väg därifrån får han syn på sig 

själv i Sumires spegel och upptäcker att hans undantryckta begär är synliga i hans förvridna 

ansikte: ”I glanced at the full-lenght mirror as I passed by and saw my face. It had a strange 

expression. It was my face, all right, but where did that look come from?”
88

 Kanske vill han 

inte inleda en sexuell relation med Sumire då detta steg är en okänd variabel, vilken så vitt 

han vet kan förgöra deras platonska relation. Till skillnad från Sumire vill han alltså inte riva 

väggen mellan det han vet och det han inte vet – han vill inte komma åt det reala, eller det 

okända. K. skjuter Sumire från sig för att den rationella delen av honom är den dominanta, 

men som jag återkommer till senare har läsaren fog för att undra om detta stämmer romanen 

genom. Vidare synliggör citatet den madonna/hora-syn på det intellektuella respektive det 

sexuella som K. omedvetet förmedlar: det senare blir för en kontrollerad och rationell 

människa som K. smutsigt och icke-önskansvärt då det inte går att kontrollera. Kanske är 

upphöjandet av Sumire på en asexuell piedestal alltså målet för K.:s medvetna begär; begäret, 

eller avståndet, är målet.   

Detta liknar hur mannen satte kvinnan på en piedestal i den höviska diktningstraditionen, 

vilket Carin Franzén funderar över utifrån Lacan: ”Varje föreställning om en […] absolut 

enhet döljer […] en grundläggande asymmetri som skulle bero på att de två älskande inte 

relaterar till varandra på samma sätt. Med andra ord, den ene relaterar inte till den andra som 

den andra relaterar till den ene.”
89

 Detta beskriver den satellitiska ensamhet som med sin 

tystnad ljuder genom hela Sputnik Sweetheart. Att K. begär att begära, eller att han vill hålla 

sig på avstånd, är en längtan efter den ensamhet, eller självömkan, denna asymmetri innebär. 

Det är först när K.:s begärsobjekt, Sumire, försvinner som hans begärs komplexitet uppdagas 

för honom själv. När han blir fysiskt separerad från Sumire, den psykiska ensamhetens 

möjliggörare, hans höviska diktobjekt, finner han sig ståendes i en korsning. Romanen 
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presenterar då ett sätt för honom att följa efter Sumire in i den andra världen: ”My real life 

had fallen asleep somewhere, and a faceless someone was stuffing it in a suitcase, ready to 

leave. [---] How long I remained that way, I don’t know. When I bobbed to the surface […] 

the music had already stopped. The enigmatic performance was finished.”
90

 K. väljer alltså 

att fortsätta att uthärda livet i vår värld. Att han väljer att stanna kvar betyder att han tar ett 

steg från sin självömkan mot någonting nytt och okänt. Skulle han däremot ha följt efter 

Sumire skulle hans självömkan tagit över och han skulle, som visat i citaten ovan där han 

tänker på sig själv som den platonska delen av Sumires åtrå samt där hans sexuella begär 

visar sitt sanna ansikte, möjligen blivit förgjord av dessa undantryckta begär. Kanske skulle 

han gått ett öde liknandes den 25-åriga Mius sådana till mötes. 

Mius förlorade libido gestaltas med hjälp av biblisk symbolik. På samma sätt som Simson 

fick sin styrka från håret kan Mius vita, döda hår symbolisera avsaknaden av sexuell styrka 

och ett libidinöst begär. Men medan Simson helt synligt förlorade sin kraft när Delila klippte 

av hans hår så döljer Miu sitt hårs vithet genom att färga det. När hon umgås med Sumire på 

den grekiska ön slutar hon färga sitt hår. Mius känslor, som tidigare varit svårnåbara – men 

ändå befintliga –, börjar vakna till liv. Men då Sumire, precis som K., vill kunna älska både 

kropp och själ i samma person avvisar hon den platonska relation Miu erbjuder eftersom hon 

är avskärmad från sina sexuella begär: ”my body and my mind are two different things. A 

part of me was happy that Sumire was caressing me so lovingly. But no matter how happy 

my mind was, my body resisted.”
91

 Detta är ett återkommande tema i Murakamis verk, vilket 

Strecher lyfter fram när han visar hur kvinnor ofta förlorar sin ”inner core” eller sitt begär.
92

 

Ett liv utan begäret blir till ett icke-liv och Miu porträtteras som alldeles tom i slutet av 

romanen: ”The Miu before me, though, was not the woman I had waved goodbye to at the 

harbour on the Greek island. [---] An empty shell. Those were the first words that sprang to 

mind. [---] Her pure-white hair inevitably made me imagine the colour of human bones, 

bleached by the passage of time.”
93

 Miu är fångad i en nedåtspiral och går från att i sin 

ytlighet vara sinnligt tillfredsställd till att vara otillfredsställd i både kropp och själ. Detta 

reflekteras i hennes hår: hon går från att gömma sitt vita hår, till att vara nära på att acceptera 

vad det symboliserar, till att det endast betecknar förlusten av hennes begär i sin tur 

symboliserade av Ferdinando och Sumire. 
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Som både historien med Miu och pariserhjulet och Sumires misslyckande att närma sig 

Miu visar på har många av Sputnik Sweethearts sexuella möten karaktären av ångestfyllda 

incidenter och misslyckanden. Den gemensamma nämnaren är att romanen visar upp en 

rädsla för att sammanfoga det sexuella och det intellektuella. Både Miu och K. lever efter 

denna antingen-eller-princip och förblir så otillfredsställda i sina misslyckanden att inte ens 

försöka leva ut sina sexuella begär – Miu med Ferdinando och K. med Sumire.  Framför allt 

den platonska kärleken är egentligen möjlig i Sputnik Sweetheart, den blir omöjlig först när 

den skall fogas samman med den köttsliga kärleken. En platonsk kärlek är en ordens kärlek, 

vilket i en lacansk kontext blir till en ironisk företeelse eftersom ordens bristfälliga karaktär 

är det som ger upphov till allt begär, även den köttsliga sådana; orden föder köttet. 

 

SPRÅKETS OTILLRÄCKLIGHET 

Ensamheten, utanförskapet, längtan efter att bli synliggjord samt begäret efter en sexuell och 

en spirituell förening kan likt allt begärsrelaterat i Sputnik Sweetheart härledas till den brist 

som enligt Lacan finns i språket. Begäret uppstår som en konsekvens av språket. Att en 

signifiant aldrig kan motsvara eller nå en signifié gör att språket bär med sig en inneboende 

omöjlighet. Lacan menar som sagt att varje ord, varje signifiant, egentligen är laddat med ett 

”älska mig!”
94

 Allt människan säger söker uppmärksamhet, men ens begär är egentligen en 

längtan efter ett motsvarande begär från den Andre. Det är alltid någon annans bekräftelse vi 

söker när vi talar; varje ord kräver villkorslös kärlek och fullkomlig bekräftelse.
95

 Den 

språkliga människan är fängslad i begäret som uppstår mellan ord och mening. Men som 

Carin Franzén säger är ordens fängelse inte endast är ett hinder. Det språkliga – det 

symboliska – är tvärtom nödvändigt; att acceptera detta ”innebär att erkänna det möjligas 

begränsning men också att ge skapandet och orden en drivkraft”.
96

 Det symboliska har en 

förmåga att ge mening och form åt det som språket inte är. Allt skapande och tänkande har på 

så sätt en förbindelse med det omöjliga.
97

 Kanske är det då genom språket – det symboliska – 

det bortomspråkliga, det omöjliga, kan nås. 

För att börja i språkets motsats, tystnaden, så gör den sig påmind genom hela Sputnik 

Sweetheart: flera av karaktärerna förblir ordlösa. Till exempel tilldelas Sumires far endast två 

repliker. Men han misslyckas fullkomligt med att låta dessa förmedla något trösterikt som 
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Sumire kan hänga upp minnet av sin döda mor på: ”She [Sumires mor] was good at 

remembering things, […] [a]nd she had nice handwriting.”
98

 Hans ord blir i hur de inte säger 

någonting av vikt stumma. En annan tyst gestalt är Mius far. Hans närvaro i romanen utgörs 

av den staty han fått rest efter sig i sin hemby i Nordkorea; i sin ordlöshet liknar även 

Sumires fader en staty. Den typiska fadersgestalten i Sputnik Sweetheart är alltså inte den 

ordfyllda fallos som Lacan talar om. Den består snarare av en tom eller i alla fall stum fallos.  

Sputnik Sweetheart är alltså en roman där språket på flera sätt utgör ett problem; 

kommunikationsbristen karaktärerna emellan är det som isolerar dem från varandra: ”I [K.] 

tried to tell her [Sumire] how I felt, but somehow the feelings and the right words couldn’t 

connect”.
99

 Dessa rätta ord är ständigt långt borta och är separerade från karaktärernas 

egentliga känslor och begär. Så kan språket både utgöra ett problem och bidra med en 

lösning? Michael Fisch menar att det kan det när han i sin artikel ”In search of the real. 

Technology, shock and language in Murakami Haruki’s Sputnik Sweetheart” skriver att 

Sputnik Sweetheart helar den moderna kommunikationens sammanfall. Som sagt är språket 

enligt Lacan ofrånkomligt trasigt. Men Fisch närmar sig motsägelsefullt ändå det lacanska i 

sin analys: han föreslår att det verkliga, ”the real”, i Sputnik Sweetheart skall läsas som ett 

möte, eller en kompromiss, mellan en marxistisk, materiell verklighet och det lacanska reala. 

Fisch menar att karaktärerna precis innan deras möten med ”achiragawa” – den andra världen 

– chockas, vilket gör att de öppnas upp för att möta det reala. Den andra världen fungerar 

som ett renande filter och det som kommer ut på andra sidan är en fungerande 

kommunikationsmodell. Chocken möjliggör på så sätt födelsen av ett nytt subjekt eller i alla 

fall ett subjektets förändring.
100

 Detta är möjligen det som händer K. under hans 

Greklandsresa. 

Ett klassiskt grepp i litteraturen är att då chimärerna skall falla och den givna ordningen 

skall ställas på ända måste först avståndet från vardagens rum öka. I Joseph Conrads Heart of 

Darkness (1899) kan resan ned för den kongolesiska floden läsas som Marlows mentala resa 

till ett slags katarsis, en insikt i hela mänsklighetens mörker. Sputnik Sweetheart inbjuder till 

en liknande läsning genom en metakommentar: K. packar två Conrad-noveller han tänkt läsa 

på planet till den grekiska ön.
101

 Resan dit symboliserar alltså K.:s mental resa. På samma 

gång som resan leder honom till en slutgiltig insikt om mänsklighetens ofrånkomliga 
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ensamhet finner han, enligt Fisch, också en fungerande kommunikationsmodell.
102

 Han 

lyckas därefter verkligen kommunicera med en annan människa. Men som Fisch påpekar kan 

man samtidigt fundera över till vilken grad språket verkligen blir restaurerat i romanen.
103

 

Fisch, Lacan, Heart of Darkness och Sputnik Sweetheart har här en viktig beröringspunkt då 

de alla på sitt eget sätt hyser en misstro till språket.  

”[…] Marlow was not typical […] and to him the meaning of an episode was not inside 

like a kernel but outside, enveloping the tale which brought it out only as a glow brings out a 

haze”.
104

 Precis som berättaren här förvarnar läsaren att Heart of Darkness ”sanning” kanske 

finns utanför romanen, utanför de nedtecknade orden, dras man mot att tänka att så också är 

fallet med Murakamis roman. Suter understryker denna Murakamis ovilja att lita på språket 

då hon menar att de som kallar honom för postmodernist misslyckas med att se 

 

his distrust of the ability of language to represent and communicate, his stress on 

the arbitrariness and deceptiveness of the linguistic sign, or his use of “fragments 

of Western culture” as means to hold back chaos, reminiscent of the function of 

Joycean myth according to T. S. Eliot, a means to put order in the “immense 

panorama of anarchy and futility that is contemporary history”.
105

  

 

Här vill jag återkoppla till Franzéns idé: att acceptera det symboliskas begränsning leder till 

det bortomspråkliga. Nyckeln till att sammanfoga denna tanke med Sputnik Sweetheart ligger 

i hur Sumire och K. förhåller sig till språket. Romanen ställer frågan vem som kan se skillnad 

på symbolerna och det de symboliserar: ”Who can really distinguish between the sea and 

what’s reflected in it? Or tell the difference between the falling rain and loneliness?”
106

 

Sumire och K. har två olika svar på denna fråga. Hårdraget tolkar Sumire metaforer 

bokstavligt. ”Let me [Sumire] get back to what I was saying. Time’s limited – no room for 

detours. [---] Sorry, metaphors – gotta split.”
107

 Sumire vill nå pudelns kärna utan att ta en 

omväg genom ett onödigt utsirat språk. Det är detta som gör att hon kan tolka Mius historia 

om Miu på andra sidan som verklighet. Genom sitt genomskådande och bokstavliga 

skrivande tar hon sig över till den andra världen.  
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K. använder sig däremot gärna av långa metaforer. Men som Fisch påpekar går K. från att 

använda sig av överdrivet många metaforer i sitt berättande mot att tala mer avskalat och 

bokstavligt, eller mer som Sumire.
108

 När K. slutligen anländer till Sumires sätt att se på 

världen – metaforlös och bokstavlig – leder detta honom till det reala, det omöjliga eller 

”sanningen”.  

 

I decided to venture a theory. Sumire went over to the other side. That would 

explain a lot. Sumire broke through the mirror and journeyed to the other side. To 

meet the other Miu who was there. If the Miu on this side rejected her, wouldn’t 

that be the logical thing to do?
109

 

 

Detta uttalande gör också att man kan ifrågasätta K.:s pålitlighet som berättare. Han tänker 

logiskt kring någonting som i grunden är ytterst ologiskt – att Sumire har vandrat mellan 

världar. Men i denna glipa mellan K.:s objektivitet och hans upplevda ”sanning” finns 

nyckeln till att det reala och för att nå detta skall man tolka romanens metaforer bokstavligt. 

Enligt romanens logik och inom K.:s narrativ befinner sig Sumire då verkligen i en annan 

värld. 

Denna K.:s resa från metaforik till bokstavlighet bidrar med en känsla av rörelse i Sputnik 

Sweetheart. Rörelsen avstannar först efter att K. har samtalat med ”Carrot”, hans elev och 

sonen till hans nuvarande flickvän, i slutet av romanen. Fisch säger att ”[t]he significance of 

the novel lies in what this poignant moment of bonding between Boku [K.] and the child 

suggest […]. What emerges here is finally the suggestion of a resolution of the crisis in 

language […] the […] possibility for authentic communication and understanding between 

individuals.
110

 K. känner här att han för första gången verkligen lyckas samtala med en annan 

människa. ”His [’Carrots’] expression was still hard and lifeless, but a glimmer of light 

appeared. I’d got through to him.”
111

 Precis som Franzén ordinerar accepterar K. ordens 

begränsning och träder in i herrens ordning. Han tar bladet från munnen och uttrycker sig i 

klarspråk. På så sätt kan romanens slut ses som att K. underkastar sig ordens allmakt, vilket 

gör att ord och mening äntligen överensstämmer – signifié och signifiant smälter samman. 

Men där Fisch menar att poängen ligger i att språket helas menar jag att det som K. gör efter 
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denna konversation med ”Carrot” är av minst lika stor vikt: han lyckas bryta sig ur sin 

upprepande begärscykel när han gör slut med ”Carrots” mor, hans flickvän.  

Dock lyckas K. inte kommunicera med flickvännen ens efter språkets förmodade helande 

”’Not that you [K.] would understand what I’m trying to say.’ I searched for the right words, 

but nothing came.”
112

 Det är bara i det reala, i samband med den andra världen, en fullständig 

kommunikation är möjlig. Att detta är möjligt med ”Carrot” beror på att han har ena foten i 

den andra världen: ”I’ve [K.:s flickvän] never seen him [’Carrot’] look that way. Like he was 

off in another world.”
113

 I egenskap av att vara ett barn har en koppling till en värld som 

skiljer sig från den vuxna verkligheten, en för de vuxna svårnåbar fantasivärld – med andra 

ord det reala. 

Kanske är det som Schönström säger att den psykoanalytiska tolkningens uppgift inte är 

”att klargöra vad texten betyder utan tvärtom att förklara varför den meningssträvan som 

kommer till uttryck i skriv- och läsakten är dömd till att misslyckas.”
114

 Sett på detta sätt är 

språkets och kommunikationens återupprättelse och läkande en omöjlighet. I stället är det 

begäret efter ett språkets helande som är av vikt. Vad K. kommer fram till, om han ens 

kommer fram till något, blir sekundärt. I denna mening är själva berättandet alltså målet. 

Lacan förklarar detta som att det enda vi kan göra är att fortsätta tala: ”communication is 

always a failure: moreover, that it has to be a failure, and that’s the reason why we keep on 

talking. If we understood each other, we would all remain silent.  Luckily enough, we don’t 

understand each other, so we have to speak to one another.”
115

  Det Sputnik Sweetheart visar 

är att resan är målet. På samma sätt som K.:s höviska begär efter Sumire är poängen i hans 

längtan efter henne relation är romanen, på ett metaplan, poängen med romanen. Att berätta 

och att tala är minst lika viktigt som det man säger. Det symboliska är slutstationen. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Lägger man ett lacanskt psykoanalytiskt raster på Sputnik Sweetheart framträder begäret som 

romanens kärna och drivkraft. Karaktärerna i romanen begär och längtar, både efter varandra 

och efter en känsla av mening och samhörighet. De längtar efter ett symbiotiskt, helat 

varande. Men det som också uppdagas är att själva begäret i bland är målet för deras längtan. 

De placerar sig medvetet på avstånd från det de vill ha för att kunna begära. I romanens värld 

och enligt Lacan är detta det enda som egentligen återstår att göra då inget begär någonsin 

kan stillas fullkomligt. 

Många av romanens teman går att dela in i par som handlar om en för psykoanalysen 

viktig tudelning: det vi har och det vi inte har. De undergrupper till detta binära par som 

uppdagas i romanen, och som jag har visat på, är: det vi vet och det vi inte vet; det vi ser och 

det vi inte ser; det språkliga och det bortomspråkliga; och, vilket jag återkommer till, livet 

och döden. Alla dessa motsatspar har en gemensam nämnare: det första i paret längtar efter 

det andra. Detta pekade Freud på som bristens kärna i hans berömda fort/da-exempel.
116

 

Således är även begäret i romanen ständigt kluvet i tu. 

De frågor jag ställde för att komma fram till hur begäret gestaltas i Sputnik Sweetheart var 

hur protagonisternas ensamhet och utanförskap åskådliggörs, vilken roll synen har, hur det 

sexuella begäret gestaltas och hur språket fungerar i romanen.  

Ensamheten och utanförskapet är intimt sammanbundna samtidigt som de delas upp i 

dikotomin själ och kropp. Detta speglas i hur protagonisterna både är fysiskt isolerade i sina 

ensamliv och psykiskt ensamma. Det senare uppdagas då K. erkänner att han aldrig känt 

någon slags gemenskap, ens med sin familj. Den sovjetiska satelliten Sputnik illustrerar detta 

då den i romanen fungerar som en metafor för alla människors ensamhet. Föreställer man sig 

Lajka, belägen inuti detta stålfängelse, som en metafor för den ensamma själen sammanfattar 

detta Sputnik Sweethearts syn på ensamhet och utanförskap: det är allmängiltigt, 

ofrånkomligt och sorgligt. Kropp och själ har ett disharmoniskt förhållande till varandra. De 

är evigt separerade.  

Synen, och vad synen symboliserar, är en viktig del av romanen. Först betecknar synen det 

ytliga bedräglighetstemat. Sedan är avsaknaden av syn, eller mörkret, det som tillåter 

karaktärerna att komma i kontakt med den andra världen. Det är med stängda ögon, i 

drömmarna, som Sumire, Miu och K. verkligen ser. Sist är synen också en symbol för 
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karaktärernas längtan efter att se och att bli att sedda. Carin Franzéns formel ”jag ser mig, 

alltså är jag” går i Sputnik Sweetheart att komplettera med ”jag syns, alltså är jag”.   

Det sexuella begäret är komplicerat då det i romanen inte går att sammanfoga med det 

platonska sådana. Dessutom gestaltas det ofta som ett misslyckande. Uppdelningen mellan 

platonskt och sexuellt visas i hur Miu splittras och kastreras – på ett metaforiskt och lacanskt 

vis – i sin ungdom, hur Sumire försvinner då hon inte lyckas närma sig Miu sexuellt och hur 

K. i sin tur placerar Sumire på en piedestal. K. vet att Sumire inte känner för honom som han 

känner för henne. Därför vill inte omsätta sitt sexuella begär till henne till verklighet. K.:s 

begär är alltså målet för honom. 

Språket är romanens underliggande drivkraft. På ett basalt plan för att romanen inte skulle 

finnas till utan språket, men på ett metaplan för att språket i sig är det som motiverar 

skrivandet. Poängen med romanen är då en metapoäng: det fortsatta samtalet för samtalets 

skull är på samma sätt som K.:s begär efter att begära Sumire det centrala. Orden är också det 

medel som låter Sumire ta sig över till den andra världen. De är också det som tillåter K. att 

ta sig fram till sin egen sanning och möjliggör att han kan bryta sig ur sitt upprepningstvång.  

Sputnik Sweetheart avslutas med en hoppfull ton; efter att K. har befriat sig själv från 

denna nedåt-begärsspiral får han, eller så föreställer han sig få, ett telefonsamtal från en 

tillbakakommen Sumire. I bästa fall fungerar hela romanen alltså som K.:s terapeutiska 

samtal där han slutligen inser att han kan släppa taget om Sumire. Hon är det han behöver 

offra för att bli hel. Men frågan är om K.:s hoppfulla avslut ringer falskt då man som tidigare 

nämnt kan ha skäl att misstro honom som berättare. Om man i stället läser metaforerna i 

romanen som just metaforer framstår Sumire som någon som har givit upp på livet. Lacan 

menar att man endast kan nå en total tillfredsställelse i döden. På ett plan vet människan om 

att det enda sättet att slippa all olust är att dö.
117

 I stället för att skjuta upp begäret i all evighet 

gör man slut på det. Den andra världen förvandlas då till en metafor för efterlivet. 

Omöjligheten i att förenas med Miu i detta jordeliv gör att döden blir till ett lockande 

alternativ för Sumire, som blir till en vår tids Werther. Hon är fast i ett dilemma som liknar 

det Georg Lukács lyfter fram i sin kända analys av Goethes roman. Sumire kan varken ta sig 

fram eller tillbaka: hon kan inte skriva tillräckligt bra för att bli författare och hennes enda, 

stora kärlek förblir obesvarad eller i alla fall ofullbordad. Att göra slut på livet är 

uppenbarligen den enda utvägen. 
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Sputnik Sweetheart är inte en roman där varje fråga får ett svar. Det är snarare så att nästan 

inga frågor blir besvarade och mycket återstår därför att analysera, både ur ett psykoanalytiskt 

perspektiv och ur en uppsjö av andra möjliga perspektiv. Till exempel skulle det 

psykoanalytiska perspektivet utan problem gå att sammanfoga med ett queerperspektiv: vad 

symboliserar egentligen Mius försvunna libido och hur fungerar hennes förhållande med 

Sumire? Andra intressanta frågor är vem blicken i romanen tillhör och hur den fungerar, 

framför allt i samspel med den narratologiska strukturen. Vems berättelse är det vi tar del av 

och hur pass opålitlig är K. som berättare? Detta väcker i sin tur frågan hur makten är 

fördelad och förskjuten i romanen. Vidare finns det tydliga drag av stereotypa könsroller och 

könsattribut i romanen: kvinnlig passivitet respektive manlig aktivitet. Alltså skulle ett 

renodlat queerperspektiv eller ett annat genusperspektiv också vara intressant att anlägga.  

Dock ger det lacanska synsättet, som Franzén säger, en alldeles speciell drivkraft till 

språket.
118

 Det enda sättet att nå det reala, eller någon slags sann mening, är enligt denna 

devis genom orden. Alltså hoppas jag att dessa cirka tretton tusen ord någorlunda 

överensstämmer med det jag avser att de skall beteckna; jag hoppas således att detta är min 

verkliga uppsats. 
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