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1 Inledning

Skönlitteratur har en unik förmåga att iscensätta komplexa, existentiella problem på ett sätt som inte 

går  att  värja  sig  emot.  De akuta problem som en berättelse  kan beskriva blir  påtagliga när  de 

presenteras i form av en roman. 

Albert Camus roman Pesten är ett sådant exempel. I den överrumplas staden Oran i det norra 

franska Algeriet av en epidemi och försätts i karantän. Olika karaktärer visar på olika sätt förhålla  

sig  till  denna  plågsamma  situation.  Några  av  karaktärerna  väljer  att  kämpa  mot  pesten  trots 

medvetenheten  om  att  situationen  är  helt  bortom  deras  kontroll.  Å  ena  sidan  insisterar  vissa 

karaktärer på att lidandet inte har någon mening eller nödvändig långsiktig nytta, att det inte finns 

någon  högre  ordning  eller  rättvisa.  Å  andra  sidan  insisterar  samma  karaktärer  på  att  det  vore 

idiotiskt att sluta kämpa mot eländet allteftersom det möter oss. Varför? Jag skulle vilja förstå mer 

om hur de resonerar och vad som motiverar dem att kämpa vidare trots att allt tycks leda till mer  

lidande. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med undersökningen består av tre olika delar:

• att  fördjupa  förståelsen  för  hur  karaktärerna  i  romanen  Pesten,  utifrån  sina  olika 

livsåskådningar, hanterar lidande och 

• vad som motiverar, och i vissa fall inte motiverar, dem att kämpa mot ett, åtminstone till  

synes, oövervinnerligt lidande. 

• Syftet är även att se ifall någon eller några existentiella hållningar premieras, det vill säga 

beskrivs som föredömliga och/eller utgör ett gott stöd för de karaktärer som omfattar den i 

mötet med lidande. 

Frågeställningen är: Vilka sätt att hantera lidande gestaltas i romanen Pesten och är det någon 

existentiell hållning som, i mötet med lidandet, premieras i berättelsen?

I den här uppsatsen är min strävan endast att fokusera på romanen  Pesten och alltså inte på 

andra texter  eller  intervjuer  av och med Camus.  Det  är  texten snarare än hans  person jag vill  

undersöka.  Självklart  kommer  min  läsning  av  texten  att  färgas  av  mina  förutsättningar  och 

perspektiv. Romanen har tolkats som en allegori för ockupationen av Frankrike under det andra 

världskriget  och  för  det  nationella  trauma som kriget  innebar.1 Det  har  även dragits  paralleller 

mellan berättelsen och händelser i Camus liv, som hans tuberkulos och den separation från hans 

1 Judt 2001, s viii
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hustru, mor och hemland han tvingades till av konvalescensresor och tysk ockupation.2 Min ingång 

i texten kommer att vara religionsvetenskaplig snarare än historisk och vinklad mot livsåskådning 

snarare än psykologi.

1.2 Material

Romanen Pesten av den franske författaren Albert Camus (1913-1960) bearbetar flera existentiella 

teman,  framför  allt  död,  sjukdom,  saknad,  isolering  och  ofrihet.  Alla  dessa  påminner  om 

människans begränsning, i så väl tid och rum som i den egna kroppen och själsstyrkan. De sätter 

fingret på grundläggande aspekter av vad det innebär att  vara människa och drabbar oss därför 

mycket  hårt.  Romanen  inbjuder  till  studier  utifrån  existentiella  frågor.  Nedan,  i  avsnitt  1.3.1, 

diskuteras närmare hur skönlitteratur och reflektion kring livsåskådningsfrågor kan samspela och 

jag anser att romanen Pesten är ett utmärkt exempel på en sådan samverkan. Camus var en mycket 

skicklig författare och det är för mig ett nöje att få fördjupa mig i romanen. 

Albert Camus växte upp i  det franska Algeriet,  som han aldrig slutade att älska. Det var i  

staden Oran, där han vantrivdes enormt, som han började sitt arbete med romanen, innan han reste 

till  Frankrike för återhämtning efter  ett  anfall  av tuberkulos.  När kriget bröt ut  kunde han inte 

återvända hem. Under  kriget  verkade han som skribent  och han blev känd som en karismatisk 

frontfigur och hjälte i den intellektuella motståndsrörelsen.  Bara några år innan han omkom i en 

bilolycka 1960 belönades Camus med Nobelpriset i litteratur 1957. 3

I brist på kunskaper i franska använder jag mig i första hand av en svensk översättning av 

Camus Pesten, gjord av Elsa Thulin.

1.3 Teori

1.3.1 Skönlitteratur och livsåskådningsforskning

Konst och fiktion bildar å ena sidan ett eget universum. Det gör att läsarens tolkning inte behöver 

begränsas av vardagens verklighet. Å andra sidan refererar fiktionen till en möjlig yttre verklighet. 

Litteraturen utgör inte enbart en stängd bubbla. Dessa båda egenskaper hos konst och fiktion gör att  

de, som författaren och professorn i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, Torsten Pettersson, 

påpekar,  kan  användas  som  en  välbehövlig  reflektionsyta  för  människor  och  deras  tillvaro. 

Litteraturen kan utgöra en extra värld som kan projicera aspekter av vår egen. Romankaraktärer är 

inte verkliga personer men de representerar möjliga förhållningssätt till mänsklig tillvaro och de 

relaterar till våra erfarenheter av att vara i en värld vi inte förstår. Vissa konstnärliga texter kan 

2 Judt 2001, s ix
3 Judt 2001, s vii-ix
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utgöra vad Maria Essunger, lektor i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala 

universitet,  kallar  för  en existentiell  arena,  där  läsaren  avkrävs  en  reflektion  kring 

livsåskådningsfrågor och i gengäld vinner lite större självkännedom. 4

Skönlitteratur  använder  sig  av  samma medium som teologi  och  filosofi:  text  och  språk.  I 

textform  kan  filosofi  och  teologi  visa  på  stor  komplexitet,  konsekvens  och  originalitet.  Även 

skönlitteraturen  kan  gestalta  stor  komplexitet.  Språket  är  nödvändigt  för  att  kunna  gestalta 

nyanserade  tankegångar  om  exempelvis  livsåskådning.  På  samma  sätt  är  skönlitteraturen,  till 

skillnad  från  andra  konstformer,  exempelvis  film,  helt  baserad  på  språk.  Det  finns  alltså  stora 

likheter mellan skönlitteratur och den textform som filosofiska och teologiska resonemang ofta har. 

Det  finns  även  viktiga  skillnader.  Skönlitteratur  som  behandlar  livsåskådningsfrågor  kan  vara 

betydelsebärande både i innehåll och i sin form. Skönlitteraturen har även möjlighet att simulera 

mänskligt liv och har då inte samma krav på att vara heltäckande eller fullständigt konsekvent i sin 

gestaltning av livsåskådningar som en filosofisk teori har. Genom att studera ett skönlitterärt verk 

kan man på sin höjd urskilja framgent av livsåskådningar. Få människor har en sammanhängande, 

heltäckande livsåskådning. Detsamma kan sägas om skönlitteratur och romankaraktärer. 5

Essunger skriver att text är ett slags kommunikation där en författarintention, före texten, vill 

säga någonting till tolkaren, efter texten. Läsning handlar just, enligt den franske nittonhundratals-

filosofen  Paul  Ricœur,  om  att  följa  rörelsen  från  vad  texten  säger  till  det  som omtalas,  från 

formulering  till  referens.  Men  kommunikation  är  beroende  av  både  sändare  och  mottagare.  I 

talakten  är  både  sändare  och  mottagare  av  budskapet  närvarande.  I  läsakten  däremot  är 

kommunikationen mellan dem bruten då den ena inte är närvarande. Författaren och läsaren är på så 

vis dolda för varandra och texten öppnas för tolkning av den ursprungliga intentionen. I tolkningen 

möter budskap och gestaltningar av möjliga skeenden en uttolkare med livsbagage. Varje sådant 

möte blir unikt och tolkarens syfte blir av stor betydelse. 6

Vems livsåskådning är det som eventuellt kan skönjas ur en skönlitterär text? Finns författarens 

livsåskådning  kvar  mellan  raderna  eller  är  texten  helt  frigjord  från  sin  skapare?  Bland 

litteraturvetare  finns  olika  skolor  och  Pettersson  beskriver  tre  stycken  huvudfåror.7 Den  första 

representerar  det  författarcentrerade synsättet.  Konst  anses  då  vara  ett  uttryck  för  konstnärens 

personlighet. Den livsåskådning som ett verk i sin helhet reflekterar motsvarar författarens egen vid 

4 Essunger 2012, s 264, 266, 269-270
5 Pettersson 2012, s 248-249, 251
6 Essunger 2012, s 270-271. Se även Palm 2002, s 196. Litteraturvetaren Anders Palm är inne på liknande tankar i 

fråga om tolkarens betydelse men anser att kommunikationsmodellen sänder ut fel signaler, då den kan uppfattas 
betrakta en text som ett färdigpaketerat, entydigt budskap från författare till läsare, vilket skulle tona ner läsarens 
inflytande. Istället vill han tala om en interpretationsmodell. 

7 Pettersson 2012, s 251-259
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tiden för verkets tillkomst. I exempelvis den biografiska litteraturforskningen utgår man från att det 

finns ett samband mellan en författares liv och verk.8 Sådan forskning kan utgå från att ett verk ger 

kunskap  om författaren  eller  att  kunskaper  om författarens  liv  kan  belysa  verket.  Författarens 

intention är även av stor betydelse när vi tolkar och identifierar en text. När ett verk finns i flera  

versioner har olika textkritiker olika åsikter om vilken som ska anges som ”bastext”: författarens 

manuskript före förlagets ändringar, första trycket som mötte de samtida läsarna eller den sista av 

författaren själv godkända versionen?9 Oavsett vilket har författare och ursprung stor betydelse för 

vilken version vi uppfattar som den äkta. 

Den,  som  jag  ser  det,  största  svårigheten  det  författarcentrerade  synsättet  har  är  att  den 

förminskar  den  andra  parten  i  läsakten,  nämligen  tolkaren.  Tolkaren  är,  med  sin  bakgrund, 

avgörande för hur ett verk uppfattas och kommer att läsa texten utifrån sina förutsättningar och sin 

bakgrund. Som Pettersson skriver kan det i ett verk skönjas innebörder som går utanför det som kan 

tillskrivas författaren själv. Shakespeares verk kan idag läsas utifrån såväl en existentialistisk som 

en psykoanalytisk utgångspunkt, även om Shakespeares kunskaper om dessa ismer torde ha varit 

begränsade.

Det  andra  synsättet  är  det  textcentrerade.  Även  detta  synsätt  betraktar  texten  som  helt  i 

författarens händer tills den är färdigställd. Därefter är den dock frigjord och utlämnad till tolkning. 

Enligt detta synsätt kan man inte med säkerhet veta vilken relation texten har till författarens egen 

livsåskådning. Fördelen med det textcentrerade synsättet är att en text ofta är mer tillgänglig än dess 

författare.  Även  texter  av  okända  eller  anonyma  författare  kan  läsas  och  tolkas.  Om  det 

författarcentrerade  synsättet  förbisåg  tolkarens  roll  så  kan  det  textcentrerade  sägas  förbise 

författarens.  I  praktiken  utgår  vi  ofta  från  författare  när  vi  grupperar  litteratur  i  exempelvis 

författarskap och vi anser att det har betydelse om ett verk visar sig ha ett annat ursprung än det vi  

tidigare hade trott. 

I praktiken följer vi ofta Petterssons tredje synsätt som accepterar litteraturens heterogenitet. 

Litteratur kan läsas både text- och författarcentrerat och vi skiftar ofta mellan de två. Litteratur är 

ofta diskontinuerlig, ofullständig och paradoxal. För att pressa in materialet i en konsistent teori 

måste  alla  undantag,  och  allt  i  materialet  som  faller  utanför  teorin,  antingen  ignoreras  eller 

bortförklaras.  Istället  borde  vi,  enligt  Pettersson,  möta  texten  som  den  är  och  erkänna  dess 

komplexitet.

1.3.2 Definitioner

En  vardaglig  användning  av  begreppet  livsåskådning  brukar  innefatta  vissa  teoretiska 

8 Burman 2002, s 71, 73
9 Landgren 2002, s 20-21
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försanthållanden om exempelvis död och eventuellt  liv efter  detta.  Enbart  en sådan  substantiell 

avgränsning riskerar dock att inte ta hänsyn till de konkreta  funktioner  som livsåskådningar har i 

människors liv. De konkreta funktionerna lyfts tydligare fram med en mer funktionell avgränsning 

av livsåskådningsbegreppet. Tage Kurtén tar exempelvis upp tilliten till en yttersta, meningsgivande 

angelägenhet, exempelvis en gudomlighet eller strävan efter njutning, som en avgörande källa till 

stabilitet  och  drivkraft  i  människors  liv.10 I  uppsatsens  frågeställning  ingår  ett  moment  där  jag 

undersöker hur olika livsåskådningar premieras i berättelsen och hur väl de utgör ett stöd för de 

karaktärer  som  omfamnar  dem.  För  att  kunna  göra  en  sådan  jämförelse  krävs  en 

livsåskådningsdefinition  som tar  hänsyn  till  funktion.  Jag  vill  därför  använda  mig  av  en  bred 

definition med både funktionella och substantiella inslag.11 

Den definition av begreppet livsåskådning som ska användas i undersökningen bör dessutom 

vara så pass öppen att den inte brukar våld mot romanen och mot den komplexitet som finns i den.12 

Människor  i  allmänhet,  och  även  romankaraktärer,  är  sällan  alltigenom  konsekventa  och 

heltäckande i sina livsåskådningar. 

Mina definitioner är:

Existentiella  frågor/villkor: Frågor/villkor  som rör  mänsklig  existens.  De 

fungerar meningsskapande genom att systematisera tillvaron och ge livskänsla. 

Frågorna/villkoren kännetecknas av att ha en hög grad av angelägenhet och att 

inte ha slutgiltiga svar.13 Dessa frågor/villkor kan gälla:

• livets gränser, exempelvis födelse, död, bräcklighet och livsglädje

• om att vara människa i världen, exempelvis värderingar

Livsåskådning:14 Olika  sätt  att  förhålla  sig  till  de  existentiella 

frågorna/villkoren. Är kontextuell, föränderlig, dynamisk.

• Funktionellt:  En  livsåskådning  söker  hjälpa  att  hantera  de  existentiella 

frågorna/villkoren, inte minst när de överväldigar. Bearbetar, skänker mening.

• Substantiellt:  En  livsåskådning  kan  innehålla  antaganden/föreställningar 

som ligger till grund för att besvara de existentiella frågorna.

10 Kurtén 2012, s 65
11 Se Bråkenhielm, Essunger och Westerlund 2012, s 8-11 för mer om funktionella och substantiella 

livsåskådningsdefinitioner
12 Se Essunger 2012, s 271-273
13 Essunger tar upp liknande krav på det hon kallar för livsåskådningsfrågor i Essunger 2012, s 272-273
14 En liknande uppdelning av en livsåskådningsdefinition i två delar, en substantiell och en funktionell, återfinns hos  

Bråkenhielm, Essunger och Westerlund 2012, s 10
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I  romanen  Pesten förekommer  fragment  av  livsåskådningar,  ibland  motsägelsefulla,  och  jag 

förväntar  mig  inte  att  de  ska  uppfylla  definitionens  alla  delar.  Istället  tittar  jag  just  på  den 

existentiella frågan om hur lidande (här i form av sjukdom, död, ofrihet och separation) hanteras 

och vilka antaganden som eventuellt finns om lidande hos karaktärerna. 

Jag är inte ute efter att normativt bedöma de substantiella antaganden som görs. Inte heller 

huruvida vissa livsåskådningar gynnar personer i ett eventuellt liv efter detta. Fokus i bedömningen 

av hur de premieras ligger istället på hur väl livsåskådningarna tjänar syftet att hjälpa karaktärerna 

hantera existentiellt plågsamma situationer här och nu.

1.4 Metod

I  min  analys  av  romanen  Pesten vill  jag  i  första  hand  fokusera  på  karaktärerna  och  deras 

livsåskådningar. Deras resonemang kommer att kartläggas utifrån vad de själva säger och tänker, 

deras handlingar samt hur de beskrivs och citeras av berättar-jaget. I avsnitt 1.3.2 ovan diskuterar 

jag olika aspekter av begreppet livsåskådning och hur det kan definieras. Den definitionen som där 

anges kommer att vara en utgångspunkt i arbetet med karaktärernas livsåskådningar, eller fragment 

därav.  Utifrån  deras  resonemang  och  handlande  kommer  jag  att,  så  långt  det  är  möjligt,  söka 

beskriva deras livsåskådningar och se hur de påverkar karaktärernas förhållande till lidande. Jag vill 

även se om berättelsen låter någon viss form av livsåskådning premieras före de andra. Hur väl 

hjälper  livsåskådningarna karaktärerna  att  hantera  de överväldigande existentiella  problemen de 

ställs  inför?  Framställs  någon  livsåskådning  som  mer  önskvärd,  rättfärdig  eller  gynnsam  för 

karaktären som omfamnar den? I  så fall,  hur och med vilka argument? På vilket  sätt  påverkar 

karaktärernas livsåskådningar deras öden i den isolerade, pestdrabbade staden?

Karaktärerna  i  romanen  är  olika  utförligt  gestaltade  och  visar  på  olika  stora  fragment  av 

livsåskådning. Min målsättning är att undersöka dessa fragment snarare än att kartlägga fullständiga 

livsåskådningar.  Romanen har flera intressanta karaktärer som representerar olika förhållningssätt. 

Två av dem, dr Rieux och Tarrou, är oftare omnämnda och förekommer i fler scener än de övriga. 

Eftersom det finns mest material om dessa två kommer de att få extra stort utrymme i analysen.  

Andra karaktärer som jag har valt att ta med är Paneloux, Cottard, Grand och Rambert. Dessutom 

görs en kort genomgång av karaktären dr Richard, som i första hand används som jämförelse till dr 

Rieux.

Eftersom även berättar-jaget är en av karaktärerna, närmare bestämt hjälten själv, är det också 

intressant att se hur han väljer att lägga upp berättandet. De värderingar som dr Rieux framför, inte  

minst i  egenskap av berättare,  får  en stor påverkan på hur läsaren tolkar händelseförloppet och 
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därmed vilka livsåskådningar som kan anses vara premierade i berättelsen. Med premierade avser 

jag både gynnade och framställda som föredömliga. Det är därför av stor betydelse vilka karaktärer,  

hållningar, handlingar och yttranden som beskrivs som viktiga och positiva av berättaren. Därför 

kommer jag att genomföra en kortare formanalys. Den kommer att bestå dels av en analys av vilka 

perspektiv som används i berättandet och vilka konsekvenser det får för hur karaktärerna framställs. 

Vilka karaktärer som berättaren låter komma till tals säger en del om hur berättaren värderar deras  

olika  utsagor.  Den  kommer  även  att  bestå  av  en  strukturanalys.  Vilka  händelser  presenteras  i 

detaljerade scener och vilka i mer övergripande sammanfattningar? Vad säger det om berättarens 

prioriteringar?

Min  läsning  av  Pesten kommer  huvudsakligen  att  vara  textcentrerad  snarare  än 

författarorienterad. Det är romanen, snarare än Camus person, som jag har tillgång till och som är  

syftet med analysen. 

1.5 Tidigare forskning

Camus verk och filosofi har analyserats utifrån flera aspekter, litterära och filosofiska. Trots att 

Camus själv ogillade att benämnas som representant för existentialism, och föredrog att betecknas 

författare före filosof, har han setts som en ledare för rörelsen och han omnämns ofta i samband 

med  existentialismen.15 Exempelvis  antologin  The  Cambridge  Companion  to  Camus (2007, 

redigerad av Edward J. Hughes) och uppslagsverkat Dictionnaire Albert Camus (2009, redigerat av 

Jeanyves Guérin) presenterar ett stort antal infallsvinklar till hans författarskap, både litterära och 

filosofiska. Eftersom Camus i intervjuer och texter var öppen med sina egna uppfattningar har en 

stor del av de litterära studierna av Camus verk dragit paralleller med politik och med hans liv. Det  

har ofta påpekats att romanen Pesten har vissa närmast självbiografiska drag. Min undersökning har 

inte till syfte att göra eller analysera sådana kopplingar utan fokusera enbart på texten i sig.

15 I  Falkman  2009 beskrivs  Camus  förhållande  till  politik  och  existentialism.  I  Stenström 2012 beskrivs  Camus 
förhållande till  kristendom och kommunism. Båda artiklarna tar upp hans önskan att  betraktas som skönlitterär  
författare snarare än filosof eller politisk företrädare.
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2 Undersökning av romanen Pesten av Albert Camus

2.1 Karaktärer

Pater Paneloux

Paneloux  är  en  populär,  eldig,  konservativ  och  kunnig  jesuitpater  boende  i  Oran.16 Under 

berättelsens lopp förekommer han i sex stycken olika sammanhang som tillsammans tyder på en 

förändring av hans livsåskådning. Första gången han uppträder hjälper han den sjuke person som 

senare visar sig vara berättelsens första mänskliga offer för pesten.17 Han konstaterar lugnt att det 

tycks  härja  en  epidemi  bland råttorna  och  hjälper  självklart  den  sjuke.  Den andra  gången han 

uppträder  är  i  samband  med  sin  första  predikan  i  berättelsen.18 Här  presenterar  Paneloux  sin 

bergfasta  övertygelse,  Sanningen,  om den farsot  som nu har  skördat  fler  dödsoffer  och tvingat 

staden till isolering. Pesten är en konsekvens av att folket i Oran har vänt sig bort från Gud. Folket 

har förtjänat sin olycka då man ansvarslöst litat till att Guds barmhärtighet förlåter vad som helst. 

Nu har Gud tröttnat och vänt bort sitt ansikte. Å ena sidan kan de rättfärdiga vara förvissade om 

Guds beskydd.19 Å andra sidan slungar pestens ängel, på order av en god ängel, sitt spjut på måfå. 20 

Att söka ändra Guds domslut är, oavsett anledning, kätteri.21 Pesten kommer att visa folket vägen 

tillbaka till Gud genom Guds sanna barmhärtighet som bara kan väckas genom sann ånger.22 

Paneloux använder pronomenet ”ni” när han talar till folket. Han inkluderar alltså inte sig själv 

bland gruppen drabbade. Hans tal frammanar bilden av en svårbegriplig men arg Gud. Det är inte 

Gud  som själv  sprider  smittan,  det  gör  någon  annan  för  Guds  räkning.  Gud  förblir  avlägsen, 

oskyldig och passivt tillåtande änglarnas härjningar. Den rättfärdige kan vara trygg i att undkomma 

dödsängeln men får också veta att sjukdomen slår på måfå.  Trots denna logiska svårighet visar 

patern på stor övertygelse.

Tredje  gången Paneloux förekommer i  händelseförloppet  är  när  han  går  med i  en frivillig 

sanitetsgrupp som arbetar mot pestens spridning.23 Den här gången är det inte självklart för honom 

att hjälpa till, han behöver fundera en stund först. Väl med i gruppen arbetar han hårt, medveten om 

16 Camus 2000, s 15, 71-72
17 Camus 2000, s 15-16
18 Camus 2000, s 71-77
19 Camus 2000, s 74
20 Camus 2000, s 75
21 Camus 2000, s 76
22 Camus 2000, s 75-77
23 Camus 2000, s 116
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de risker han tar.24 Paterns fjärde uppträdande är vid den dramatiska scenen då domare Othons son 

dör  i  pesten.25 Pojken  blir  den  förste  att  prova  ett  nytt  serum  men  avlider  under  långa  och 

fruktansvärda plågor. Paneloux, som är närvande större delen av pojkens dödskamp tillsammans 

med andra karaktärer, konstaterar sorgset att pojkens plåga endast förlängdes av det serum läkarna 

satt sitt hopp till.26 Vi måste älska ett system vi inte förstår, säger han.27 

Den döende pojken har vissa likheter med ett döende Jesusbarn i det att han framställs som 

fullkomligt oskyldig. Kristus dog dock enligt kristendomen för mänsklighetens synder. Othons son 

tycks dö i onödan.

Pojkens  död  tar  Paneloux  hårt.  Under  sin  andra  predikan,  hans  femte  framträdande  i 

berättelsen, har han en betydligt mer ödmjuk ton än i sin första predikan.28 Istället för ”er” talar han 

nu om ”oss”: han är nu delaktig i stadens lidande. Paterns tidigare resonemang antyder att personlig 

frälsning är möjlig för den som vänder om till Gud. Det finns något paradoxalt i att visa altruistisk 

människokärlek i hopp om egen belöning senare. Paneloux tycks inse det när han tillstår att man 

inte säkert kan veta att pojkens lidande kompenserades i livet efter detta. Istället, uppfattar jag det 

som, flyttar han i sin andra predikan betoningen från individuell frälsning till en kollektiv sådan. 

Det är ett helt systems godhet som ska premieras snarare än personlig salighet. 

Guds rättvisa är mycket svårbegriplig, säger Paneloux.29 Vi kan inte veta om ett barn, som dött 

under vidriga plågor, kompenseras för sitt lidande i livet efter detta. Det enda vi kan göra är att möta 

lidandet och låta oss förnedras av det i förvissningen om att det är Guds goda vilja. Vi ska fortsätta 

göra goda gärningar utan att söka egen räddning. Likgiltighet får vi aldrig falla in i. Ändå hävdar 

Paneloux att prövningen är en gåva, en möjlighet för människan att söka egen vinning.30 Det ska 

den kristne  sträva  efter.  Även här  finns  vissa  logiska  svårigheter  i  Paneloux'  resonemang.  Just 

eftersom vi inte kan förstå Guds vilja måste vi, enligt patern, också släppa kravet på att förstå den 

och istället välja mellan att tro allt eller att förneka allt. Nu gäller allt eller inget och däri ligger 

vinningen för den som väljer att tro. 

Paneloux framträder  i  berättelsen för  sista  gången i  och med sin död.  Han drabbas  av en 

sjukdom som inte självklart kan kopplas till den pågående epidemin. Tidigare har Paneloux funderat 

på om en präst har rätt att konsultera läkare, han arbetade till och med på avhandling om frågan. 31 

Han vill nu undvika sjukhus och läkarvård så långt som möjligt men låter sig till  slut föras till 

24 Camus 2000, s 167
25 Camus 2000, s 160-167
26 Camus 2000, s 163
27 Camus 2000, s 166
28 Camus 2000, s 169
29 Camus 2000, s 170
30 Camus 2000, s 169
31 Camus 2000, s 167, 174
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isolering. Kanske ser han sin förflyttning till karantän som ett bidrag till att hindra smittspridning 

snarare än en möjlighet för honom själv att få vård. Sin sista tid i livet är han tyst, likgiltig och 

klamrar sig fast vid sitt krucifix.32

Vi kan alltså se att paterns livsåskådning präglas av en förtröstan på ett system av antaganden 

om Gud. Gud är, enligt Paneloux, god, allsmäktig och svårbegriplig. Paneloux tycks söka trygghet i 

teoretiserande men faller in i grubblerier när han inte lyckas förstå. Hans lidande tycks fokusera på 

sjukdomen, dödsfallen och fångenskapen men inte lika mycket på saknad av omvärlden utanför 

stadsmurarna.  Det  finns  logiska  svårigheter  i  paterns  antaganden.  Då svårigheterna  blir  alltmer 

akuta ju längre berättelsen framskrider betonar han alltmer vikten av blind tro och underkastelse.  

Paneloux uppvisar både passivitet och aktivitet. Han tycks, mot slutet, ha svårt att bestämma sig för 

hur man bör förhålla sig till pesten: motstånd eller acceptans. Denna svårighet ökar ju mer avståndet 

mellan honom själv och pesten minskar. Paneloux väljer att stå längst fram och, med fara för sitt 

eget liv, aktivt hjälpa människor. När Othons son dör antyder han istället att omgivningens kamp för 

pojkens liv snarare förlängde pojkens pina. Sitt eget liv väljer han att passivt lägga i Guds händer på 

så vis att han så länge som möjligt undviker egen sjukvård. Vi vet inte om Paneloux hade kunnat 

räddas om han bjudit sin sjukdom större motstånd genom att kontakta sina vänner i sjukvården. Det 

finns  något  paradoxalt  i  hans  självuppoffring  eftersom han,  enligt  sin  andra  predikan,  kan  nå 

personlig vinning genom sin inställning. Den personliga frälsningen tycks vara drivkraften i hans 

handlande. 

Cottard

Även  karaktären  Cottard  förändras  under  berättelsens  gång.  Han  introduceras  i  berättelsen  i 

samband  med  ett  självmordsförsök,  som hindras  av  andra  karaktärer.33 Han  upplever  sig  vara 

ensam, är olycklig, labil och ständigt orolig att bli avslöjad för den stora bluff han tycker sig vara. 

Han antyder att han har begått ett brott i det förflutna och undviker poliskontakt men läsaren får inte 

veta vad brottet bestod i.34 Han är rädd, närmast paranoid, för att myndigheter och andra sysselsätter 

sig med honom, har koll på honom.35 Hans rädsla för att avslöjas gör att han inte vågar närma sig 

människor  vilket  spär  på  hans  känsla  av  ensamhet  ytterligare.  Han  ser  gangsterfilmer och 

identifierar sig själv med huvudkaraktären i en bok som inte namnges men som uppvisar likheter 

med Kafkas roman Processen.36 Kanske det förstärker hans självbild som utomstående och förföljd. 

Omkring tiden för självmordsförsöket, som sker när antalet döda i pest börjar stiga, inträder en 

32 Camus 2000, s 178
33 Camus 2000, s 16-18
34 Camus 2000, s 122-123
35 Camus 2000, s 46-47
36 Camus 2000, s 43, 46
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förändring hos Cottard. Han går från att vara sluten till alltmer kontaktsökande.37 Han strör dricks 

omkring sig men blir mycket illa till mods när han hör talas om brottslingar som straffas.38

Så låses stadens portar, Orans invånare döms till isolering på grund av pesten och Cottard, till  

skillnad från de flesta andra, är muntrare än någonsin. Glatt konstaterar han att det mesta talar för 

att pesten antagligen inte går tillbaka på ett tag, att vi alla kommer att bli vansinniga och att vissa 

redan har  försökt  och misslyckats  tjäna pengar  på tillståndet.39 Cottard har  engagerat  sig i  den 

kriminella smuggelverksamhet som spirat i det isolerade Oran och har kontakter för illegal in- och 

utförsel av både varor och människor. Han har tjänat ihop en förmögenhet på sina aktiviteter.40 

Karaktären Tarrou noterar att Cottard dessutom äntligen tror sig ha funnit en väg till den gemenskap 

han alltid sökt.41 Tidigare behövde han kämpa för att nå samvaro med människor och han var en 

sysslolös åskådare snarare än en medagent. Nu befinner sig plötsligt hela staden i samma situation 

som han själv, han har fått sällskap i eländet! Många fler känner sig nu ensamma i sin saknad av 

nära och kära som finns på andra sidan stadsmuren och många är frustrerade över sin känsla av 

ofrihet och maktlöshet. Tarrou är noga med att poängtera att Cottard inte känner skadeglädje för 

sina medmänniskors olycka, snarare känner han sympati och omtanke.

När Cottard får höra om ett oväntat tillfrisknande hos en pestpatient kan han inte tro att det är 

sant. Han erkänner till slut att han trivs med pesten och även om han inte aktivt skulle arbeta för att 

öka dess spridning, tänkte han heller inte arbeta för att minska den.42 Han frågar oroligt om pestens 

eventuella återgång och kastas mellan hopp och förtvivlan.43 Han vill inte att hans nyfunna känsla 

av gemenskap ska tas ifrån honom och inte heller att ordningen ska återgå till  hur det var före 

pesten, då han fortfarande var rädd för arrestering. 

När portarna så öppnas och hela Oran brister ut i glädjeyra brister det för Cottard. Han stänger 

in sig i sin lägenhet och skjuter på folk nere på gatan genom sitt fönster. Det sista vi läser om 

honom är när han slutligen tvingas ut på gatan och misshandlas av polis.44 Det var inte det brott i 

hans förflutna,  det han oroat sig för så mycket, som ledde till  hans arrestering utan hans akuta  

ångest.

Cottard är en tragisk karaktär  som är svår  att  inte känna sympati  för i  hans sårbarhet  och 

ensamhet. Hans livsåskådning visar inte, till  skillnad från Paneloux, på komplicerade system av 

antaganden,  utan  är  snarare  inriktad  på  en  längtan  som driver  honom:  gemenskap  med  andra 

37 Camus 2000, s 27-27, 35, 43-44
38 Camus 2000, s 44-46
39 Camus 2000, s 62-63
40 Camus 2000, s 108, 199
41 Camus 2000, s 147-151
42 Camus 2000, s 123-124
43 Camus 2000, s 210-213
44 Camus 2000, s 230-233
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människor. Den längtan tycks vara den drivande kraften hos honom. Hans oro tycks inte bero på 

ånger för det okända brottet han har begått utan i rädslan av att åka fast för det, att förlora sina 

vanor och sin tillvaro och att dömas ut ur gemenskapen. Det lidande han kämpar mot handlar om 

separation från andra människor, och då snarare en social sådan än en fysisk. Han tycks aldrig vara 

orolig  över  att  själv  smittas  av  pesten.45 Hans  iver  till  gemenskap  hamnar  i  kontrast  till  hans 

beredvillighet att  tjäna pengar på andras olycka och nå egen sinnesfrid på bekostnad av andras 

fortsatta sjukdom. Han vill bli sedd snarare än att se andra. Cottard bygger sin sinnesfrid på den 

temporära status han har uppnått i det lidande Oran och med det faller också hans inre balans. 

Dr Richard

Dr Richard är en eftertänksam optimist och vill inte göra något förhastat. Han vill inte förklara 

pesttillstånd innan fullständig visshet om sjukdomens natur finns då det kan skapa onödig panik.46 

Inte heller vill han utmåla någon situation svartare än nödvändigt. Dessvärre leder det till att han 

ogärna erkänner problem eller agerar mot dem. Det är andra läkare som driver på för att få igenom 

möten och isoleringar,  trots  att  dr Richard är  ordföranden i  Orans  läkarförening.47 När Richard 

optimistiskt utropar att sjukdomens kulmen är nådd, och att allt från och med nu bara kommer att  

bli bättre, avlider han själv i pest.48

Med den knapphändiga informationen som ges om dr Richard är det omöjligt att dra några 

större slutsatser om hans livsåskådning. Han representerar i berättelsen överdriven optimism och 

ovilja  att  acceptera oönskade faktum. Vilka konsekvenserna i  Oran hade blivit  om dr Richards 

försiktighet dominerade bland läkarna förtäljer inte historien men om dr Rieux dystrare prognos, att 

halva befolkningen, om inte åtgärder vidtas, riskerar att avlida i pest inom två månader, stämmer så 

hade  katastrofen  blivit  ännu  större  än  den  faktiskt  blev.49 Hans  attityd  till  lidande  tycks  vara, 

åtminstone vad gäller pesten och sjukdom, en önskan att rida ut stormen.

Joseph Grand

Karaktären Grand har två passioner i sitt liv. Det ena är ett hemlighetsfullt projekt som upptar en 

stor del av hans lediga tid. Han håller på att skriva ett verk som ska slå redaktörerna med häpnad.50 

Verket  består  hittills  av  en  enda,  första  mening  som han  ständigt  grubblar  över  och  dagligen 

omformulerar sedan flera år.51 Grand anser sig själv ha mycket svårt för ord och att formulera sig i 

45 Camus 2000, s 148
46 Camus 2000, s 39-42
47 Camus 2000, s 25-26
48 Camus 2000, s 179
49 Camus 2000, s 40
50 Camus 2000, s 78, 105
51 Camus 2000, s 35, 80-81
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tal  och skrift.  Han vill säga så mycket men kan inte få fram rätt  ord, vilket han finner mycket 

frustrerande.52 Hans tal uppvisar inte några större språksvårigheter men han själv är inte nöjd. Det 

dröjer innan han vill anförtro sina vänner inblick i hans projekt, kanske just av ängslan över att  

formulera sig fel kring det.53 Grands andra passion i livet är den kvinna han en gång var gift med 

men som lämnade honom.54 Han har inte slutat älska henne och är snarare sorgsen än bitter över att 

blivit övergiven av henne.55 Grand kan ses som en lite udda figur, med intressen som ingen förstår 

och med ett nervöst sätt.

När så pesten bryter ut och vissa av stadens invånare börjar organisera sig för bekämpning av 

farsoten deltar han på ett självklart sätt. Han bidrar med det han kan, det vill säga pappersarbete.56 

På så vis är han sällan ute i de pestdrabbade stadsdelarna och personligen möter de sjuka men hans 

insats hyllas ändå av dr Rieux. Han pressar sig envist och självklart till det yttersta på sitt vanliga,  

tråkiga arbete som tjänsteman vid rådhuset, som frivillig sekreterare åt Rieux och i arbetet med sitt  

eget verk.57 Uppskattning, eller oftare brist därpå, påverkar honom inte: han vet vad som ska göras 

och gör det.58 Han har en mycket stark pliktkänsla, även om han inte tycks reflektera över det, och 

lägger hela sin uppmärksamhet på det han har för handen. Han kallar det helt enkelt för sunt förnuft. 

Heroism, självhävdelse och genans tycks för honom vara okända begrepp. 

Den besatthet han kan uppvisa inför sina uppgifter hjälper honom igenom pesten.59 Han tycks 

inte lida nämnvärt av att inte kunna röra sig utanför Oran eller av skräck för att bli smittad av 

pesten. Det han lider av är separationen från sin älskade, vilket intressant nog inte har orsakats av 

epidemin utan har funnits hos honom sedan tidigare. Hans frustration över att inte hitta de rätta 

orden i arbetet med sitt verk hänger alltid över honom men, istället för att leda till uppgivenhet,  

motiverar det honom till att arbeta ännu hårdare med det. Pesten, däremot, tycks han inte vara rädd 

för och inte heller tveka om att vilja bekämpa. 

Vid ett tillfälle brister det för honom under hans digra arbetsbörda. Saknaden över hustrun 

överväldigar honom och han ställer till uppträdanden på Orans gator innan Rieux och Tarrou lyckas 

släpa  hem  honom.60 Grand  har  drabbats  av  pesten  men  tillfrisknar  till  allas  förvåning.61 

Sjukdomstiden, och pestens avtagande, tycks ge honom energi att äntligen skriva det brev till sin 

52 Camus 2000, s 79-81
53 Camus 2000, s 35, 104-105
54 Camus 2000, s 63
55 Camus 2000, s 199-200
56 Camus 2000, s 103
57 Camus 2000, s 144-145
58 Camus 2000, s 104
59 Camus 2000, s 78-79
60 Camus 2000, s 199-200
61 Camus 2000, s 202
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hustru som han funderat på så mycket och att fortsätta arbetet med sitt verk.62 Varken det privata 

arbetet, som han kallar det, eller kärleken till hustrun kan tas ifrån honom. Krisen var djup men han 

kunde bemästra den. 

De  fragment  av  livsåskådning  som kan  skymta  hos  Grand  är  inte  påfallande  präglade  av 

teoretiska försanthållanden. Hans pliktkänsla är för honom en självklarhet och blir till ett stöd för att 

bemöta svårigheter.  Grand lider  av sina svårigheter  men uppfattar  dem inte  som orättvisa eller 

kränkande. Han fokuserar på sina två passioner, snarare än på sitt egen välbefinnande. 

Raymond Rambert

Rambert är en journalist på tillfälligt besök som råkar fastna i Oran när hela staden sätts i isolering. 

Han genomgår en tydlig utveckling under berättelsens gång och hans inställning till sin belägenhet 

förändras. När portarna stängs på obestämt framtid, och han finner sig vara på fel sida om dem, 

känner  han sig mycket  orättvist  behandlad.  Han hör  inte  dit,  han är  oskyldig  men straffas  för 

slumpens nycker.63 Orans invånare har åtminstone fördelen att kunna bo i sina egna hem, bland sina 

egna grannar och bekanta.64 Själv är han ju inte sjuk, alltså borde det inte vara någon fara att släppa 

ut honom. Dessutom har Rambert en väninna i Paris som han längtar efter.65 I sin livsåskådning 

värderar  Rambert  sin frihet  mycket  högt.  Kärleken till  väninnan är viktigare än ädla,  abstrakta 

ideal.66 Han lider av brist på frihet och av separation och tycks se sitt lidande som eget, skiljt från 

det den övriga befolkningen har. Hans upplevelse av att vara orättvist behandlad gör lidandet till en 

personlig förolämpning mot honom, vilket gör hans lidande ännu större.

Rambert bestämmer sig således för att ta sig ut ur Oran. Först går han den lagliga vägen, via 

myndigheter. Där möter han på sin höjd sympati men ingen hjälp.67 Efter att ha brottats med en 

skoningslös  byråkrati  utan  önskat  resultat  söker  han  sig  till  de  illegala  alternativen.68 Oran  är 

numera bevakat av beväpnade vakter och skottlossning utbryter ofta vid rymningsförsök. Rambert 

introduceras av Cottard till ett närverk av smugglare men finner sig på nytt fast i en oändlig kedja 

av avtalade möten och väntetider. Ibland ser han ut att närma sig sin befrielse men kastas snabbt 

tillbaka och får börja om från början med nya mötestider. Frustrationen och känslan av att vara 

orättvist behandlad växer. Intressant nog beskrivs Ramberts kamp med myndigheterna i svepande 

ordalag och hans möten med smugglare i detalj genom scenbeskrivningar. Det är framför allt under 

försöken att arrangera en rymning som hans sinnelag förändras. 

62 Camus 2000, s 64, 233
63 Camus 2000, s 65-67
64 Camus 2000, s 57
65 Camus 2000, s 65, 121
66 Camus 2000, s 126-127
67 Camus 2000, s 82-85
68 Camus 2000, s 108-115
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Efter en tid förändras han. Rambert inser sakta men säkert att de andra i staden är lika orättvist 

utsatta  som  han  själv.  Rieux  saknar  också  sin  fru  utanför  muren,  Tarrou  hör  inte  heller  dit. 

Befolkningen i Oran har varken valt eller förtjänat att drabbas av pest och isolering. Pesten angår 

alla  i  Oran,  oavsett  bakgrund.69 Vid ett  tillfälle  kommer paniken krypande över honom då han 

misstänker att han själv har drabbats av pesten.70 Det visar sig vara ett falskt alarm. Kanske bidrar 

den korta upplevelsen av rädsla till den delaktighet han mer och mer känner med den övriga staden.  

Det är inte bara höga, abstrakta ideal, som han föraktar, som talar för att bekämpa pesten snarare än 

att söka egen överlevnad och lycka. Pesten och lidandet är mycket mer konkret än så. Rambert inser 

att han inte stolt kan möta sin väninna om han rymmer utan att kämpat mot pestens kärna. Läkarens 

och Tarrous exempel  tycks  påverka Ramberts  beslut  att  stanna kvar  och gå med i  de frivilliga 

grupperna  som  arbetar  mot  pesten.71 För  Rambert  förblir  konkret  handling  och  stora  känslor 

viktigare än abstrakta ideal, däremot har han insett att han är delaktig i stadens epidemi, en del av 

gemenskapen i Oran. 

Före såväl som efter Ramberts attitydförändring spelar den avlägsna väninnan en stor roll. Det 

är med henne som motivering han fattar sina beslut, först för att vilja ta sig ut till varje pris och 

sedan för att stanna kvar. Eftersom hon själv inte agerar eller talar i den här berättelsen tjänar hon 

snarare som en reflektionsyta för Ramberts resonerande. 

Jean Tarrou

Tarrou är en karaktär som förekommer på många sidor i boken och som utförligt förklarar sina 

reflektioner.  Ändå är  hans  livsåskådning  svår  att  få  grepp om.  Han kommer,  liksom Rambert, 

utifrån och bor på ett hotell innan han av praktiska skäl flyttar hem till dr Rieux.72 Hans bakgrund är 

länge okänd, lite mystisk, och han verkar inte finna nöje i att berätta om sig själv för andra än nära 

vänner.73 

Tarrou säger sig ogenerat veta allt om livet.74 Pesten har han sett förr. Han ser inte pesten som 

en tillfällig sjukdom, likt den som nu drabbar Oran, utan som något som finns i alla människor i alla 

tider.75 Det finns tre kategorier i världen: gisslen, offren och de som helar, även kallade helgon.76 

Dessa tre kategorier tycks finnas bland människor. Det är en plikt att alltid stå på offrens sida. 

Gisslet och pesten tycks vara synonymer för Tarrou. Pest är smittsamt och leder till död och lidande 

69 Camus 2000, s 159
70 Camus 2000, s 153-154
71 Camus 2000, s 127
72 Camus 2000, s 20, 145
73 Camus 2000, s 20-21, 186
74 Camus 2000, s 100, 193
75 Camus 2000, s 187, 193
76 Camus 2000, s 193-194
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för sina offer. Alla är gissel, det blir så när man är människa, men man bör vara medveten om det 

och söka att sprida pest så lite som möjligt. Man blir då en ”oskyldig mördare” till skillnad från en  

”skyldig”.77 Tarrou vill  veta hur man blir  en som helar och kommer fram till  att  det är  genom 

sympatins väg. Han har svårt att definiera vad ett helgon är men misstänker att man endast kan nå 

approximativ  helighet.78 Nämnas bör  att  Tarrou inte  tror  på Gud,  trots  att  han  använder  denna 

religiösa term.79 

Att  alltid  ställa  sig  på  offrets  sida  har  gjort  Tarrou  till  en  engagerad  motståndare  till  

dödsstraffet.80 Hans far var domare och Tarrous engagemang mot pest och dödsstraff väcktes när 

han såg sin far döma en man till döden.81 När en människa döms till döden blir det, för Tarrou, så 

tydligt att också alla andra är det, vissa av oss dör bara tidigare än andra. Detta existentiella villkor 

har slagit hårt mot Tarrou och han hanterar detta genom sin jakt på helighet.

Trots att Tarrou anser att pesten finns i oss alla har han en positiv människosyn. Han hävdar att  

alla människor är bättre än sina ibland passiviserande läror och att han ser det som sin uppgift att ge 

folk tillfällen att bevisa det.82 

Tarrou är en observatör som betraktar, reflekterar och ofta skriver ner resultatet av detta i sin 

dagbok. Han underhålls av sina observationer och ger dem sin odelade uppmärksamhet. Eftersom 

han är godmodig och en så god lyssnare, som tar in vad som sägs utan onödiga filter i vägen, är han 

en  uppskattad  vän,  inte  minst  av  Cottard.83 Kanske  Cottard,  med  sin  tilltagande  kriminalitet, 

påminner honom om mannen med uggleutseendet som hans far dömde till döden och som väckte 

hans resonerande kring pesten. 

Tarrou har som princip att ställa sig på offrens sida men kan ibland uppvisa vad som i alla fall 

förefaller vara likgiltighet i sin observatörsroll. Berättaren skriver att han såg ut som om det inte 

angick honom när Grand låg på sin förmodade dödsbädd.84 Han säger sig vid ett tillfälle, i bokens 

början, vara likgiltig till huruvida den nya sjukdomen är smittsam eller inte.85 Jag kan bara förstå det 

påståendet som att Tarrou, underförstått, anser att sjukdomen bör bekämpas hos de som drabbats av 

den oavsett om den är smittsam eller inte. Tarrou har visat intresse och uppskattning för Grand 

tidigare,  kanske  var  det  som såg  ut  som likgiltighet  i  själva  verket  ett  bevarat  lugn i  en  svår 

situation. Annars har jag svårt att se Tarrous uppträdande som ett exempel på sympatins väg.

77 Camus 2000, s 194
78 Camus 2000, s 209
79 Camus 2000, s 194
80 Camus 2000, s 96
81 Camus 2000, s 187-190
82 Camus 2000, s 116
83 Camus 2000, s 147
84 Camus 2000, s 202
85 Camus 2000, s 24-25
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Det är Tarrou som startar upp de grupper av frivilliga som bekämpar pestens härjningar.86 Han 

gör det väl medveten om riskerna. Tarrou ser det som sin plikt att göra vad han kan mot pesten.87 

Han beklagar att inte fler gör likadant men söker inte, uttalat i alla fall, övertala folk att vända om 

och aktivera sig. Han visar respekt och förståelse inför andras beslut, även om han skulle dra nytta 

av ett annat.88 Hans agerande visar på möjligheten till andra plikter än till just pestbekämpning. Ofta 

arbetar han tillsammans med dr Rieux, vars enorma arbetsbörda han försöker minska.89 

Tarrou  dör,  irrationellt  och  onödigt,  då  han  drabbas  av  pestens  bägge  former  samtidigt, 

böldpest och lungpest, just som epidemin antas vara nästan över.90 Berättaren skriver att Tarrou vid 

sin död kämpar.91 Likaså kämpade, enligt berättaren, domare Othons son på sin dödsbädd.92 Vad 

innebär det att kämpa mot sin död och vad skiljer exempelvis Tarrou och Othons son från de som 

inte  kämpar?  Jag  tror  att  berättaren  med  dödskamp  avser  en  persons  inställning  till  sin  död. 

Kroppens immunförsvar kämpar till slutet oavsett men vissa människor, kanhända Paneloux var en 

av dem, väljer att söka finna ro i det faktum att man är på väg att dö. Det skulle kunna vara genom 

att söka se sin egen död som en nödvändig del av ett gott system eller för att upphöja sig själv 

genom att dö en ädel död. Othons son gick högst ovilligt och protesterande in i döden och likaså 

Tarrou.

Tarrous existentiella lidanden i berättelsen kretsar kring död. Han blir dock aldrig, verkar det 

som,  fullständigt  överväldigad  av  det.93 Han  behåller  sin  behärskning  även  när  det  kräver  full 

koncentration  av  honom.  När  han  mellan  sina  plågsamma  kramper  på  sin  dödsbädd  ser  sina 

förtvivlade vänner kan han till och med kosta på sig att le mot dem.94 Inte för inge hopp om att han 

kan överleva utan som, som jag förstår det, en markör för att han ännu kämpar. Resultatet av sin 

dödskamp intresserar honom självfallet, han vill ju leva. Men även om han skulle dö är hans kamp 

inte förgäves, den är eftersträvansvärd i sig. 

Dr Bernard Rieux

Läkaren Rieux är berättelsens huvudperson och, visar det sig i slutet, berättare.95 Han är en lågmäld, 

vänlig person med stor drivkraft. En riktig arbetshäst som är i tjänst så gott som varje ögonblick 

86 Camus 2000, s 96-101
87 Camus 2000, s 122
88 Camus 2000, s 120
89 Camus 2000, s 156
90 Camus 2000, s 95, 214, 216-218, 220
91 Camus 2000, s 215-217
92 Camus 2000, s 164
93 Camus 2000, s 217
94 Camus 2000, s 217-219
95 Camus 2000, s 229

17



som skildras och som finner stöd i det.96 Hans arbete mot pesten utgör den röda tråden i berättelsen. 

När han i egenskap av berättare förklarar vad som pågår presenterar han flera av sina värderingar. 

Han gestaltas även av sina handlingar och kommentar kring andra karaktärer. Dr Rieux tampas med 

flera existentiella problem: separation från sin hustru, dödsmöten, förlust och saknad av döda.

Rieux är mycket religionskritisk. Att förlita sig till Gud kan, utifrån vissa gudsbilder, leda till 

passivitet gentemot lidandet, då det blir en dygd att vänta på Guds avgörande i stället för att agera.97 

Paneloux uppmanar sin församling att betrakta pesten och lidandet som en gudomlig utmaning: tro 

allt eller förkasta allt.98 Genom denna utmaning vill Gud leda tillbaka folket i Oran på den rätta 

vägen, därför är den god. Detta vänder sig Rieux emot. För Rieux är avsaknad av gudstro i sig ett  

skäl till att fortsätta kämpa mot lidande. Dr Rieux är allmänt skeptisk mot strävan att söka mening i 

lidande. Död och lidande kan inte ha en mening och är följaktligen aldrig önskvärd. Paneloux är 

däremot övertygad om att Gud kommer att skipa rättvisa, möjligen en obegriplig sådan, och får 

svåra problem att förstå hur en sådan rättvisa kan kräva att domare Othons son offras. Rieux anser 

istället att man måste fokusera på det lidande som finns för handen utan att grubbla för mycket, eller 

att söka oåtkomlig Sanning. Rieux tycks utgå ifrån att det inte finns någonting att förstå: lidandet är 

inget man förtjänar, det är något som drabbar alla människor urskiljningslöst. Att rikta sin längtan 

upp till det abstrakta hjälper inte, de som däremot riktar den mot sina medmänniskor kan, ibland, nå 

det de söker.99 

Rieux och Paneloux förblir vänner, även om Paneloux före sin död inte säger sig ha någon 

annan vän än Gud.100 Rieux uppskattar att de både kämpar mot samma mål, att bota och avbryta 

pestepidemin, men vill helst inte diskutera deras skilda motiveringar för sina ageranden. För pater 

Paneloux  är  idén  om frälsning  avgörande.  När  läkarna  misslyckas  att  rädda  Othons  son  tycks 

Paneloux betrakta insatsen som meningslös, rentav förvärrande.101 Detta kan inte Rieux acceptera. 

För Rieux har motståndet mot döden och lidandet ett egenvärde i sig. Det är en plikt att kämpa emot 

det oavsett utgången. 

Men bara för att Rieux är kritisk mot den teologi som Paneloux för fram måste han inte förakta 

all religion. Dr Rieux tror inte på Gud men säger sig kunna få stöd i sina uppfattningar om Sanning 

av präster som bekämpar lidande istället för att leta nytta med det.102 Det framkommer inte om han 

anser sig ha mött en sådan präst. 

96 Camus 2000, s 34
97 Camus 2000, s 98
98 Camus 2000, s 170
99 Camus 2000, s 229
100Camus 2000, s 176
101Camus 2000, s 163
102Camus 2000, s 98
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Cottard och Rambert är, under en stor del av berättelsen, sysselsatta med smuggling. Förbudet 

mot in- och utförsel av människor och varor, som dr Rieux var med och fattade, har till syfte att  

förhindra smittspridning utanför Oran.103 Ändå protesterar inte Rieux mot deras handlingar, även om 

han är tydlig med att inte bidra själv.104 Precis som Rambert föraktar abstrakta och upphöjda idéer 

och  istället  vill  se  till  kärlek,  vill  Rieux behålla  kontakten  med  den konkreta  verkligheten  för 

handen.105 Han ser i Rambert en man som desperat vill ut och kan inte annat än känna medlidande 

med honom. Allteftersom pesten härjar kommer dr Rieux att bli känd som en bödel.106 När han 

beordrar att sjuka ska isoleras ber anhöriga om nåd eftersom de vet att den sjuke inte kommer att  

återses vid liv. Med hänvisning till det allmännas bästa stålsätter han sig och låter sina medföljande 

vakter från militär och polis föra bort de döende, som redan är chanslösa inför pesten. Att leva i den 

rollen större delen av dygnets timmar tär hårt på Rieux. Kanske vill han i sin relation med Rambert  

ge utlopp för den empati han annars tvingar sig att tygla. 

Dessutom kan hans intresse för Ramberts öde tolkas som en spegling för hans egen relation till  

sin hustru. Strax före epidemins utbrott reser fru Rieux till  ett sanatorium för behandling av en 

sjukdom.107 Rieux gör inga uttalade reflektioner om det faktum att han, som är läkare, har skickat 

iväg sin sjuka fru och nu istället kämpar mot okända människors epidemi. Tvärtom tycks frågan 

lysa  med sin frånvaro.  Rieux önskar  uppriktigt  att  Rambert  ska  få  möta  sin  väninna  igen  och 

anklagar honom inte alls för att prioritera sin kärlek för henne över arbete med pestbekämpning.108 

Kanske finns en önskan, långt därinne, att kunna göra likadant. På frågan om varför han kämpar 

vidare i sitt läkarkall svarar han att han inte vet.109 Detta svar ska inte tolkas som brist på reflektion, 

snarare  har  han  reflekterat  så  pass  mycket  att  han  inser  att  han  inte  förstår  alla  sina  egna 

grundantaganden. Diskussionerna med Rambert visar på de osäkerheter Rieux har men också på 

den övertygelse som gör att han ändå fortsätter: pesten ska bekämpas och det är hans plikt att göra 

allt han kan. Det handlar om redbarhet.110

Rieux  vill  se  verkligheten  som  den  ter  sig  i  vardagen.  Inte,  som  dr  Richard,  som  mer 

optimistisk än den är. Inte heller söker han muntra upp Rambert med osäkra försäkringar om att han 

snart släpps ut ur Oran eller att hans rymningsförsök säkert kommer att lyckas.111 Han signalerar att 

han förstår andras belägenhet utan att leverera lösningar.

103Camus 2000, s 40-42, 49-51, 68
104Camus 2000, s 66-68, 154
105Camus 2000, s 68-71
106Camus 2000, s 69-70, 146
107Camus 2000, s 9-10
108Camus 2000, s 67, 158-159
109Camus 2000, s 98-99, 127
110Camus 2000, s 127
111Camus 2000, s 125
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Dr  Rieux  tycks  bli  glatt  överraskad  när  både  Paneloux  och  Rambert  går  med  i  den 

gemensamma kampen mot pesten.112 Berättaren dröjer även längre vid scenerna kring Ramberts 

försök att ta sig ut illegal väg än legal. Det är just under den senare perioden som förändringen i 

hans inställning sker och det är det som väcker dr Rieux' intresse och uppskattning.

Läkarens närmaste vän under tiden för berättelsen blir efter hand Tarrou. I berättelsens början 

är de bara ytligt bekanta, efter en tid flyttar Tarrou av praktiska skäl in hos dr Rieux och de börjar 

efter  hand  att  översätta  och  förtydliga  varandras  tankar  inför  utomstående.113 Flera  av  deras 

grundvärderingar tycks sammanfalla, inte minst upplevelsen av att ha en plikt att bekämpa pesten 

som inte upphör i och med förluster. 

2.2 Formanalys

Perspektiv

Berättaren visar sig i slutet vara karaktären dr Rieux.114 Han förklarar att hans syfte är att återge 

händelseförloppet  så  objektivt  som  möjligt.  Helt  objektiv  kan  en  karaktär  som  själv  deltar  i  

händelseförloppet inte vara. Han avgör själv vilka händelser han vill framställa som av betydelse för 

utvecklingen.  Som mest  kan  man  säga  att  han  söker  återge  händelseförloppet  utifrån  sitt  eget 

perspektiv,  sina  upplevelser  och  andras  vittnesbörd,  så  objektivt  som  möjligt.  Intressant  nog 

fortsätter  berättaren  att  tala  om Rieux  i  tredje  person  även  efter  att  det  avslöjats  att  Rieux  är 

berättaren.115 

Berättaren tar ibland med läsaren till händelser där Rieux själv inte är närvarande. Detta kan 

ske på två sätt. Antingen redogör berättar-jaget för händelserna direkt. Det är tack vare detta grepp 

som  Rieux  inte  avslöjas  som  berättare  tidigare.  Det  han  då  berättar  är  sådant  han  har  fått 

redogörelser om i efterhand. Hur han själv eller den som redogör kan minnas alla exakta repliker 

förblir en gåta. Intressant blir det när berättaren på detta vis låter läsaren följa med en karaktär in i 

ett möte med Rieux själv. Inför en av de första sjukhusscenerna under brinnande pestepidemi får 

läsaren följa Rambert, tågande bakom Tarrous trötta rygg, bland korridorer och munskyddslager, 

genom  sjukhussalen,  överfylld  med  döende  människor  som  gråter  av  smärta.116 Längst  ner  i 

sjukhussalen, mitt i smitthärden, skymtar en utmattad Rieux i full färd med att skära upp variga 

pestbölder. Vad som pågår inne i sjukhusen har omnämnts i korta ordalag tidigare men läsaren har 

inte varit där själv förrän nu. Effekten av denna scen och detta perspektiv blir att läsaren, precis som 

112Camus 2000, s 116, 159
113Camus 2000, s 12, 154, 120
114Camus 2000, s 7-8, 229-230
115Camus 2000, s 230-235
116Camus 2000, s 156-158
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Rambert, blir överväldigad av det slit som utgör läkarens vardag under epidemin. Det är svårt att 

inte beundra honom. Rieux själv har tidigare, i egenskap av berättare, klargjort vad han anser om 

beundran inför pestbekämpare.117 När en människa har definierat sin plikt så finns inga alternativ: 

den ska utföras. Det är inget att beundra. Människor har godhet inbyggt inom sig och att se goda 

handlingar av människor som ett undantag är felaktigt då onda handlingar oftast beror på okunskap. 

De sanitetsgrupper som med fara för egen hälsa kämpar i motvind är värda all uppskattning för sitt 

val av kall men eftersom de inte heller upplever sig ha några alternativ kan de inte beundras. Må så 

vara, men Rieux framställs här, av honom själv i egenskap av berättare, som kämpande, viljestark 

och vänlig. En liknande effekt uppstår när Tarrou, just efter att Rieux själv har lämnat rummet, 

upplyser Rambert om att läkaren minsann går igenom ett lidande som påminner om Ramberts eget, 

och  ändå  väljer  att  fortsätta  kampen  mot  epidemin.118 Denna  upplysning,  och  kanske  även 

framförandet, antyds sätta igång ett resonemang hos Rambert som leder honom till att gå med i de  

frivilliga sanitetsgrupperna.

Den  här  typen  av  skildringar,  tillsammans  med  trevliga  scener  där  Rieux  ler  och  hjälper 

snubblande barn119, stärker hans position som den sympatiske hjälten i berättelsen. Effekten blir att 

läsaren lockas till att sympatisera med honom och hans åsikter. 

Det andra tillvägagångssättet för att berätta om scener där Rieux inte är närvarande är att låta 

andra karaktärer berätta med egna ord. Karaktärernas berättelser eller dialoger citeras då ordagrant. 

Detta gäller  framför allt  karaktärerna Tarrou och Grand. Deras åsikter om andra karaktärer och 

händelseförlopp ges extra utrymme vilket ger dem en särställning. Övriga karaktärers berättelser 

väljer  berättaren  att  berätta  själv,  utan  vittnets  reflekterande citat.  Tarrous  dagboksanteckningar 

citeras däremot delvis ordagrant.120 Grands reflektioner och observationer kring andra karaktärer 

under samtal likaså.121 Tarrou och Grand formulerar sina egna berättelser, till skillnad från Ramberts 

som återges  av  berättaren,  trots  att  Rambert  antagligen  berättat  sin  berättelse  för  berättaren  på 

samma sätt som Grand. Denna särställning kan ha olika orsaker. Tarrou kanske helt enkelt var den 

ende som lämnade dagboksanteckningar efter sig. Tarrou och Rieux blev uppenbarligen mycket 

nära  vänner  och  berättaren  Rieux  värderar  därför  Tarrous  åsikter  högt.  Grand  och  Tarrou  är 

reflekterande personer och har därför något att säga om situationen. Dessutom, och jag tror att detta 

är av avgörande betydelse, har de båda en förmåga att lyfta blicken från sin egen belägenhet. Tarrou 

är en betraktare som fyller sina dagböcker med reflektioner om andra snarare än om sig själv. Han 

observerar och låter sig underhållas av detaljer samtidigt som han ofta analyserar de övergripande 

117Camus 2000, s 101-103
118Camus 2000, s 127
119Camus 2000, s 66
120Se exempelvis Camus 2000, s 21-25, 87-94 och 209-213
121Se exempelvis Camus 2000, s 27-28 och 43-46

21



orsaker till det han ser. Grand berättar om och resonerar i första hand kring händelser och personer i 

hans absoluta närhet, framför allt om hans granne Cottard. Både Tarrou och Grand resonerar högst 

personligt och utifrån egna perspektiv. Men de gör det osjälviskt, utan tanke på att spegla sig själva 

i  sina uttalanden.  Allt  fokus är  oavbrutet  på  personen eller  företeelsen de analyserar.  Grand är 

uppslukad av sitt projekt och ger det en stor del av sin uppmärksamhet. När de väl resonerar om 

andra, vilket särskilt Tarrou gör i hög grad, så görs det av genuint intresse. Vid ett par tillfällen 

berättar  de  sitt  livs  historia  för  Rieux.122 Att  Tarrou  och  Grand  ges  extra  utrymme  för  sina 

perspektiv,  samt  att  deras  tidigare  livs  historia,  som  inte  har  någon  direkt  påverkan  på 

händelseförloppet, återges talar för att de betyder mycket för Rieux. Han anser att det är viktigt att  

deras perspektiv kommer fram i berättandet. 

Struktur 

Scener och mer övergripande sammanfattningar blandas om vartannat i berättelsens fem delar. I de 

sammanfattande delarna delar berättaren med sig av sina reflektioner. De händelser som beskrivs i 

scenerna, där replikskiften och mindre rörelser återges, kan antas vara av extra betydelse enligt 

berättaren.  Några  exempel  på  sådana  scener  är  de  båda  predikningarna  av  pater  Paneloux och 

Othons sons död, vilka utgör tre markörer för Paneolux' utveckling: han går från att uppvisa stark 

övertygelse, till  en omskakande upplevelse, till en mer ödmjuk hållning. Även Rieux är mycket 

tagen och upprörd efteråt, även om han snarare är stärkt i sin tidigare övertygelse efter händelsen. 

Det är rentav ett av ytterst få tillfällen som han tappar sin behärskning. 

Ramberts vedermödor beskrivs mycket utförligt i scener istället för berättande text, inte minst 

den perioden då han strävar efter att ta sig ut ur Oran illegalt och till slut bestämmer sig för att 

stanna och arbeta mot pesten. Även två samtal med dr Rieux återges då de båda ger uttryck för 

centrala  uppfattningar.  Detta,  och dialogerna i  sig,  antyder  att  de båda bryr  sig om den andres 

uppfattningar. 

Andra scener som berättaren utförligt beskriver gäller relationen mellan Tarrou och Rieux. Det 

första längre samtalet dem emellan resulterar i att de frivilliga hjälpinsatserna startar upp. Det andra 

samtalet äger rum på en terrass, ovan pest och hetta. Det samtalet, och den avslutande simturen som 

även den  beskrivs  utförligt,  tycks  föra  dem båda närmare  varandra  och vara  av  stor  personlig 

betydelse för berättaren. Ytterligare en detaljerat beskriven scen mellan dem är Tarrous dödsbädd. 

Intressant är även att notera luckorna mellan dessa scener. Läsaren får inte följa med i alla steg i 

utvecklingen  i  deras  relation.  De  tycks  ha  kommit  närmare  varandra  sedan  sist  varje  gång  de 

samtalar. 

122Grand berättar i Camus 2000, s 63-64 och Tarrou i Camus 2000, s 187-194
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Att dessa scener markeras ut ger dem extra tyngd. De tycks dels föra berättelsen framåt. Dels 

tycks de markera avgörande händelser för Rieux personligen. 

2.3 Vilka livsåskådningar premieras?

De olika karaktärerna möter olika öden och deras olika livsåskådningar prövas på olika sätt i olika 

existentiella situationer. Ingen slipper undan lidandet, det är en del av att vara människa. När den 

härdade dr Rieux tror att eländet äntligen är på väg att gå över för den här gången kommer plötsligt 

de  största  smällarna  för  honom personligen:  Tarrou  dör  och  meddelande  om hustruns  död  på 

sanatoriet anländer. Ingen livsåskådning i världen kan hindra utmaningar att regna över människor 

men olika livsåskådningar tycks göra människor olika väl förberedda på att  hantera dem på ett 

konstruktivt sätt. 

Karaktärerna Richard,  Paneloux och Tarrou dör.  Richards syn på sin egen dödlighet vet vi 

ingenting om. Paneloux har predikat att den kristne bör älska det gudomliga systemet, även när det 

inte går att förstå, och, ännu tidigare, att den rättfärdige inte behöver vara rädd för pesten. Vad som 

rör sig i hans tankar när dödsstunden närmar sig framgår inte då han tystnar de sista dagarna. Han 

ger  ett  slutet,  uppgivet,  likgiltigt  intryck.123 I  och med Othons sons död sattes  de abstraktioner 

Paneloux höll på spel. Han har erkänt i sin predikan att han inte vet varför Gud tillät, eller rent av  

orsakade, pojkens död. Hans livsåskådning har varit baserad på metafysiska antaganden som han 

plötsligt får svårt att förklara. Med det i bakhuvudet är det lätt att uppfatta hans sista tid som mycket 

svår. Tidigare var han så säker på vad döden innebär men vad vet han nu? Det framgår inte om han 

hade kunnat överleva om han hade fått vård i ett tidigare skeende, vilket han avböjde utifrån sin 

livsåskådning. Möjligheten finns att han avled delvis på grund av beslut som han fattade utifrån sin 

livsåskådning.

Tarrou tänker på sin dödsbädd inte acceptera döden som en räddning eller något positivt. Han 

är övertygad om att hans död inte upprätthåller något gott system. Däremot ger hans aktivitet, hans 

vilja att kämpa emot, kraft att till och med le mot sina vänner. Kampen i sig hjälper honom att  

bevara lugnet och behärskningen, snarare än övertygelsen om att hans kamp ger resultat. Tarrous 

dödsmöte var betydligt mer kämpande än Paneloux men, enligt min tolkning, mindre förtvivlad. 

Tarrou hade vid sitt dödsögonblick en fast övertygelse om vad som höll på att hända honom vilket,  

antyds det, Paneloux hade i mindre utsträckning. Tvivel kan innebära en extra börda på ett redan 

fruktansvärt lidande. 

Cottard avlider inte under pestepidemin i sig men kollapsar existentiellt. Han betraktar i början, 

precis som Rambert och Paneloux, inte sig själv som en del av gemenskapen i Oran. Sedan pesten 

123Camus 2000, s 178
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bröt ut har han uppfattat sig som en del av gemenskapen, då han äntligen känner sig förstådd. Hans 

livsåskådning tycks kretsa kring idén om en gemenskap. Då hans idé om vad det innebär är bräcklig 

och beroende av hans egen status, faller allt samman för honom när yttre omständigheter förändras. 

I likhet med Paneloux är idén om frälsning central för honom, även om han inte använder sig av det 

begreppet,  och  då  i  första  hand  egen,  personlig  frälsning  från  ensamhet.  Om hans  vägran  till 

motstånd mot pesten är att betrakta som ondska så är det en sådan som Rieux anser grunda sig på 

okunnighet. Cottard förstår inte vad gemenskap är och söker det på fel stället och sätt, vilket blir 

hans fall. 

Grand har  sina två stora passioner  och tänker  mer på deras,  hans hustrus och hans  verks, 

frälsning snarare än på sin egen. Med den inställningen blir han mycket aktiv och plikttrogen. Han 

överlevde sitt dödsmöte. De existentiella utmaningar han ställs inför är framför allt detta dödsmöte 

och saknaden av den han älskar. Dödsmötet ger honom inspiration att ta tag i dessa båda passioner 

med  ny kraft.  Det  tycks  vara  de  som ger  honom drivkraft  och  som gör  att  han  tillhör  de  av 

huvudkaraktärerna som bäst tog sig igenom pesten. 

Rambert  når  faktiskt  det  han så högt  har  längtat  efter:  han får  återse sin  väninna i  slutet.  

Läsaren ges intrycket av att Ramberts stora frustrationer dämpas när han väljer att bortse från sin 

egen rymning och istället arbeta som en i staden. 

Dr Richards spontana reaktion tycks vara att hellre inte göra någonting alls än att göra fel. Dr 

Rieux tycks stå för motsatsen. Han handlar genom att bekämpa smittan, trots hans osäkerhet i vissa 

grundläggande frågor. Passivitet mot lidande tycks vara det sämsta alternativet, enligt Rieux. 

Rieux,  Tarrou  och  Grand  tycks  från  början  ha  livsåskådningar  som  hjälper  dem  igenom 

kriserna. De fokuserar alla tre på ett konkret arbete som inte är kopplat till deras egna, individuella 

räddning.  Däremot  är  de  alla  tre  måna  om  att  bekämpa  lidande  i  stort  och  att  kampen  är 

eftersträvansvärd även när resultatet inte blir det önskade. De ser sig alla tre som delaktiga i det som 

sker runtomkring dem och deras självklara pliktkänsla förbjuder dem att släppa sina arbeten och gå. 

Rambert uppfattar sig först inte som en del av den stora drabbade massan i staden, utan kämpar 

för att ta sig ur sitt alldeles egna lidande. Han vill rymma och träffa den han älskar. Precis som de 

tre ovannämnda undviker han stora abstraktioner och kan inte se lidandet som något positivt. Efter 

att ha sett andra karaktärers exempel gör han värderingen att det minst abstrakta är att bekämpa 

pesten på plats och att hans stolthet, eller kanske rentav pliktkänsla, säger till honom att stanna kvar. 

Han börjar då att  betrakta  pesten som en angelägenhet  även för honom själv och fokuserar på 

bekämpningsarbetet.  Den inställningen tycks hjälpa honom att hantera tillvaron i staden. Det är 

mycket möjligt att han hade kunnat rymma, återse sin väninna och leva ett lyckligt liv om han hade 

beslutat annorlunda. 
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Paneloux och Cottard gick mycket osäkra öden till mötes. Paneloux byggde sin livsåskådning 

på  försanthållanden  som han  fick  allt  svårare  att  försvara.  Cottard  byggde  sin  på  en  tillfällig 

samhällsstämning som föll ihop på grund av yttre omständigheter.

Vad kan formanalysen tillföra? I analysen av perspektiv såg vi hur Rieux framställs i mycket 

positiv dager, vilket även ger hans åsikter och hållningar ett visst positivt skimmer. Karaktärerna 

Tarrou och Grand reflekterar över situationen och andra karaktärer och läsaren får på så vis även se 

berättelsen  ur  deras  perspektiv.  Precis  som för  Rieux  skapar  det  en  stark  medkänsla  för  dem. 

Strukturanalysen  visade  att  Ramberts  vedermödor  ges  stort  utrymme i  egna  scener,  snarare  än 

snabba beskrivningar, inte minst den period då han sakta men säkert beslutar sig för att stanna och 

arbeta mot pesten. Med tanke på hur de andra karaktärerna sliter så framstår hans beslut som det  

rätta. 

Dr Rieux,  Tarrou,  Grand och den senare  Rambert  framstår,  genom både textens  form och 

innehåll, som berättelsens hjältar. 
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3 Avslutning

Syftet med undersökningen består av tre delar:

• att  fördjupa  förståelsen  för  hur  karaktärerna  i  romanen  Pesten,  utifrån  sina  olika 

livsåskådningar, hanterar lidande och 

• vad som motiverar, och i vissa fall inte motiverar, dem att kämpa mot ett, åtminstone till  

synes, oövervinnerligt lidande. 

• Syftet är även att se ifall någon eller några existentiella hållningar premieras, det vill säga 

beskrivs som föredömliga och/eller utgör ett gott stöd för de karaktärer som omfattar den i 

mötet med lidande. 

Frågeställningen är: Vilka sätt att hantera lidande gestaltas i romanen Pesten och är det någon 

existentiell hållning som, i mötet med lidandet, premieras i berättelsen?

3.1 Resultat

Några sätt att hantera lidande som gestaltas i romanen Pesten: 

• Paneloux: Har en samling teoretiska försanthållanden om lidande. Vill se en nytta i lidandet, 

där det innebär något positivt för individen eller för världsordningen i stort. Lidandet beror 

på människans bortvändhet från Gud och kan övervinnas genom en fullständig återgång till 

Gud. Svårigheter uppstår när en pojke dör på ett, i Paneloux system, svårförklarligt sätt. 

Paneloux går från att betrakta lidande utifrån till att bli mer deltagande. 

• Cottard: Finner en efterlängtad gemenskap i stadens känsla av lidande. Deltar dock inte i 

själva  lidandet  utan  profiterar  på  det.  Bygger  sin  identitet  på  en  position  i  samhället. 

Problem uppstår när isoleringen hävs och förutsättningarna för gemenskapen förändras. 

• Grand: Finner stöd i konkret arbete kring ett privat projekt. Ser bekämpning av pesten som 

en självklarhet, en plikt, sunt förnuft, viktigare än den egna frälsningen. Får men övervinner 

problem när han smittas av pest och överväldigas av sorg över sin hustru.

• Rambert: Anser sig först vara orättvist behandlad och inte en del av det lidande kollektivet i 

staden.  Undviker  abstrakta  ideal,  föredrar  känslor  som kärlek  som drivkraft.  Anser  sig 

senare vara  en del  gruppen lidande i  staden,  blir  delaktig  och upplever  sig  engagerad i 

folkets öde. Deltar i kampen mot pesten.

• Tarrou: Intresserad av döden och av andra människor. Vill ställa sig på offrets sida och nå 

fred genom sympatins väg. Kampen mot lidandet och döden är värt att kämpa även när det 

inte går att undvika.
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• Dr Rieux: Förespråkar aktivitet, både som praktiskt stöd att hantera svårigheter och som 

plikt. Undviker därför passiviserande form av gudstro och omotiverad optimism. Kampen 

mot lidandet och döden är värt att kämpa även när det inte går att undvika det. 

Existentiella hållningar som premieras i berättelsen, genom att hjälpa de karaktärer som omfamnar 

dem i mötet med lidande och genom att framstå som föredömliga:

• Aktivt, konkret arbete.

• Solidaritet. Inte betrakta sig själv som ett undantag utan se att alla är underställda samma 

villkor.

• Betrakta bekämpande av lidande och död som en plikt, värd att utföra även vid motgångar, 

både kollektivt och individuellt. 

Existentiella hållningar som inte premieras i berättelsen:

• Försök att förklara eget eller andras lidande som meningsfullt.

• Ensidigt fokus på den egna, personliga frälsningen. 

3.2 Reflektion

Vad som är berättelsens huvudsakliga budskap är en mycket komplex fråga att besvara.  Riskerna 

med  att  dra  slutsatser  om  vad  romanen  vill  säga  ”egentligen”  är  mycket  stor.  Exakt  vilka 

existentiella hållningar som fungerar för karaktärerna, och vilka som bringar dem på fall, kan tolkas 

på olika sätt.  Camus skriver kort, koncist och med små medel kan han beskriva en händelse så 

tydligt och klart att jag som läsare upplever mig vara med i berättelsen. Men genom omläsningar 

hittar läsaren ständigt nya dimensioner och en ny infallsvinkel kan göra att boken läses på ett helt 

nytt sätt. Trots den precisa tonen i boken är läsupplevelsen allt annat än statisk. 

Om en tendens kan uppfattas i romanen så är det, enligt min tolkning, ett förespråkande för de 

hållningar som representeras av de fyra hjältarna Rieux, Tarrou, Grand och den senare Rambert. De 

och deras kamp gestaltas på ett sympatiskt sätt. Deras strategier, att delta i motståndet mot lidandet 

genom konkret arbete och insikt om att vi alla sitter i samma båt i egenskap av att vara dödliga 

människor, tycks fungera väl i berättelsen. Camus har i andra texter visat vad han har för hållning i  

flera politiska och livsåskådningsrelaterade frågor och dessa går igen hos huvudkaraktärerna. 

3.3 Sammanfattning

I denna uppsats ville jag undersöka vilka sätt att hantera lidande som gestaltas i romanen Pesten och 

se vilka förhållningssätt till lidande som premieras i berättelsen. Syftet var att fördjupa förståelsen 
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för  karaktärerna,  deras  livsåskådningar  och deras  motivation,  samt  att  se  vilka  hållningar  som 

premieras  i  berättelsen.  I  undersökningen  utgick  jag  från  en  livsåskådningsdefinition  med  en 

substantiell och en funktionell del. Utifrån den undersökte jag några av de livsåskådningar som 

gestaltas i romanen och såg hur lidande hanterades utifrån det. Lidandet i romanen handlar framför 

allt  om  existentiella  villkor  som  död,  sjukdom,  separation  och  ofrihet.  Först  analyserades 

karaktärerna en och en utifrån definitionen av livsåskådning och deras möte med lidande. Sedan 

genomfördes en formanalys som visade hur perspektivskiften och berättelsens struktur används för 

att betona och ge utrymme till olika karaktärer, deras uppfattningar och beteenden. Detta bidrar till 

att framställa vissa karaktärer i fördelaktig dager, vilket påverkar hur deras livsåskådning uppfattas. 

Därefter  undersöktes,  utifrån  de  tidigare  genomgångarna  av  karaktärerna,  vilka  existentiella 

hållningar som premierades i mötet med lidandet i berättelsen. Bland karaktärerna återfanns flera 

olika förhållningssätt där några bland annat betonade religion, arbete, solidaritet eller upplevelse av 

gemenskap som stöd för att hantera lidande. Livsåskådningar som inkluderar arbete, osjälviskhet 

och  solidaritet  premierades  före  sådana  som innehåller  ett  ensidigt  fokus  på  egen,  individuell 

frälsning och önskan att förklara lidandet som nödvändigt eller gott. 
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