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Abstract 

 

The aim of this study is to examine ways of writing experiences of the strange and different, 

experiences of the other in his or her otherness and experiences of suffering. The study 

focuses possibilities and limits for the writing of these experiences and aims at finding a 

tangible way of writing literature. Part of the aim of this study is to elaborate a proposal for a 

way of writing experiences of the strange and different, experiences of the other in his or her 

otherness and experiences of suffering.  

    The material for the study consists of three different approaches to literature, in which 

theories on literature or analyses of literary works are presented. This material is initially 

analysed in separate analyses in which conceptions, strategies and methods for writing 

experiences of the strange and different, the other and suffering are identified. Secondly, the 

material is analysed in a comparative analysis, aimed at finding similarities and differences 

between the approaches but above all to let the approaches supplement and challenge each 

other. The second part of the study consists of the elaboration of a proposal for a way of 

writing based on the result of the first analyses.  

   The result of the study is a way of writing in which the limitations and inabilities of 

literature are used as critical and creative resources. These limitations and inabilities consists 

of the violence of the literary naming and designation, and the boundaries between identities 

that render a complete insight in the experiences of someone else impossible. With these 

limitations and inabilities as a starting point, conceptions, strategies and methods for writing 

literature are distinguished and developed. A movement between nearness and distance both 

in content and form is identified as a fruitful way of writing that can mediate experiences and 

avoid to arrange what is strange and unfamiliar in these experiences into the familiar, as well 

as and openness for a manifoldness of possibilities. As distinct way of writing is distinguished 

in the metaphor, a literary device in which the movement between nearness and distance is 

made concrete. In the elaboration of a proposal for a way of writing these conceptions, 

strategies and methods provided the framework for a way of writing which doesn’t reduce 

experiences or close the literary text for a multitude of possibilities.   

 

Keywords: writing the other, writing the strange, writing suffering, literature and world view 

studies.   
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Kapitel 1. Inledning  

 

 

1.1. Inledning 

Utgångspunkten för denna uppsats är en enkel, nästan banal tanke: varje liv är unikt. Varje 

människa är en unik människa, med en unik berättelse, en unik utblick mot världen, och varje 

människa har en enda, unik möjlighet att få leva ett liv. Trots detta tycks mänskligheten 

plågad av en återkommande oförmåga att se varje annan människa än det egna jaget som just 

en annan människa; att möta och ta emot andra sätt att förstå världen, andra verklighetsbilder, 

att greppa storheten i det främmande, det nya, det okända, och att respektera det främmande, 

det annorlunda, respektera det oändliga värdet i varje unikt liv. Denna oförmåga har genom 

mänsklighetens historia fått otaliga och fruktansvärda konsekvenser, från ignorans och 

utfrysning genom förtryck och tyranni till mord och förintelse, som vore människans förmåga 

till att dela sin värld med andra, att förstå sin nästa och leva i fred med varandra bara fernissa 

på ytan, och under denna yta, blanka, glasartade ögon som inte ser, öron som inte hör, en 

svallande blodtörst som vill kväsa allting obegripligt, döda allting som inte är jag, allting som 

hotar den kända ordningen och den tydliga gränsen mellan jaget och världen.  

   Den enkla tanken och insikten om människans bristande förmåga att inse och leva i enlighet 

med denna tanke måste leda till en fråga: hur kan människan bli medveten om det unika och 

oändliga värdet i sin nästa, om annanheten i den hon möter, bli öppen för andra 

verklighetsbilder och lyssna till andra berättelser än sin egen? Ett försök att öppna upp för den 

andra, det främmande och okända, att visa på andra perspektiv och verklighetsbilder och att 

göra rättvisa åt varje människas unika berättelse kan kanske återfinnas inom det litterära 

skrivandet. Litteraturen berättar, och berättar ofta om just det som inte alltid syns, det icke 

uppenbara, de erfarenheter och företeelser som världen döljer eller förnekar, de som är svåra 

att förstå i det vardagliga livet och som behöver kläs i ord, höjas upp genom poesi, för att 

göras begripliga och hörbara. Reflektioner och forskning som berör litteraturens möjligheter 

och förmåga att uttrycka människans existentiella situation på ett, tycks det, unikt sätt är bred 

och har en historia som går långt tillbaka. Litteraturens makt och strävan ska dock inte 

idealiseras; att förneka de tystade rösterna, de berättelser som sällan eller aldrig berättats och 

risken för att det svårbegripliga förenklas eller demoniseras vore att förneka litteraturens 

begräsningar och framför allt, dess plats i det mänskliga livet och samhället med dess 

begränsningar och dess tyranni. Ändå finns det någonting i litteraturen, i berättandet, i det 
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skrivna ordet som tycks kunna överskrida och överkomma detta, som tycks bära på en 

potential, en kraft att ge röst åt det avvikande, det tystade, det svåra, det outhärdliga, det 

obekväma, det obegripliga, och att låta det specifika och det unika stå sida vid sida med det 

allmänmänskliga och det universella för att berätta om hur det är, hur det var, hur det kunde 

ha blivit: för att visa på någonting annat, för att förmedla en berättelse som annars skulle 

förbli oberättad. Just att berätta om den mänskliga erfarenheten, och att göra mänskliga 

berättelser, erfarenheter och känslor till allmängiltiga vittnesbörder om vad det är att vara 

människa, men samtidigt inte förneka varje berättelses egenskap av en unik historia och varje 

människas annanhet invid en annan människa kan vara en av litteraturens stora utmaningar. 

En av litteraturens stora utmaningar, men samtidigt en av dess stora möjligheter, för genom 

litteraturen, som kan röra sig långt utöver och samtidigt djupt in, kan det allmängiltiga göras 

specifikt och det specifika göras allmängiltigt. 

   1904 skrev Franz Kafka i ett väl citerat brev till sin vän Oskar Pollak:  

 

”Jag tycker faktiskt att man endast ska läsa sådana böcker som bits och sticks. Om boken vi läser 

inte skakar om oss som ett knytnävsslag mot huvudet, varför ska vi då läsa den? För att bli lyckliga, 

som Du skriver? Herre Gud, lyckliga skulle vi kunna vara även om vi inte hade några böcker alls, 

och böcker som gör oss lyckliga skulle vi i värsta fall kunna skriva själva. Nej, vi behöver böcker 

som drabbar oss likt en fruktansvärd olycka, som när någon vi älskar mer än oss själva dör, som när 

vi jagas ut i öknen och blir utestängda från all mänsklig gemenskap, som ett självmord, en bok 

måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss. Det är vad jag tycker.” 1  

 

Litteratur som får oss att sörja, som när någon vi älskar mer än oss själva dör; litteratur som 

gör läsningen till en erfarenhet likt att förpassas till tomma platser långt från alla andra, likt ett 

självmord. Ensamhet och isolering, chockverkan, att vakna, att se, att beröras och inte kunna 

fly: sådan litteratur är möjlig och nödvändig, menade Kafka. Detta kan förstås som en 

formulering av just möjligheten och nödvändigheten i en litteratur som ger uttryck för det 

främmande, det annorlunda, en annanhet som vi tidigare inte mött. Litteratur som ställer oss 

inför en annan verklighet än den vi själva lever i, som öppnar oss för någonting annat än oss 

själva, för världen, för andra människor, för förändring och nya möjligheter.  Denna litteratur 

behandlar de existentiella erfarenheter och villkor som människolivet innehåller och levs 

inom. Det främmande, det annorlunda, den andre, det obekanta, det som bryter av, det tystade, 

det förintade, det marginaliserade, lidandet, smärtan – allting finns där, som konkreta 

                                                           
1 Franz Kafka (2002), En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss. Brev 1900-oktober 1912. I 

översättning av Hans Blomqvist och Erik Ågren. Lund: Bakhåll, s. 43.  
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mänskliga erfarenheter och som existentiell problematik, och i egenskap av detta, i egenskap 

av centrala erfarenheter och central problematik, pockar det på gestaltning och förmedling. 

Ytterst handlar det om möjligheten att leva tillsammans i en delad värld, att möta det andra 

och den andre, om ett gemensamt existentiellt tillstånd, gemensamma frågor, gemensamma 

rädslor. Om litteraturen besitter en potential, en förmåga att ge röst åt det avvikande, det 

obekväma och outhärdliga, att låta det specifika och det unika stå sida vid sida med det 

allmänmänskliga och det universella, att uttrycka det särskilda i varje individ, annanheten i 

varje annan människa, innebär detta också en potential för att ge rum åt, skapa förmedling åt 

och öka förståelsen för dessa erfarenheter och ämnen.  

   Reflektioner och forskning kring litteraturens möjligheter har ofta kunnat visa att 

litteraturen kan ge uttryck åt dessa företeelser och erfarenheter, och även visat på hur 

specifika litterära verk eller författarskap gör detta. Den fråga som följer av detta är dock hur 

detta skulle kunna genomföras; hur denna potential skulle kunna utnyttjas, och i fokus för 

denna uppsats ligger just detta hur. Det utgångspunkten i denna fråga skapar är en strävan mot 

ett sätt att skriva litteratur som förmedlar erfarenheter av det främmande, annorlunda, av och 

hos den andre i dennes annanhet och av lidande, och med detta utgångsläge tar sig detta arbete 

an frågan om litteraturens möjligheter och gränser.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka litteraturens möjligheter och gränser när det gäller 

att skriva fram erfarenheter av det främmande och det annorlunda, hos den andre och i det 

egna livet, att skriva fram erfarenheter av marginalisering och exkludering, det avvikande 

eller osynliggjorda, det som talar om någonting annat. Ytterst handlar det om ett försök att 

skriva utan att reducera verkligheten till en enda, begränsad och ensidig, att hålla texten öppen 

för någonting annat, för andra verklighetsförståelser och andra möjligheter. Mer precist är 

syftet att finna konkreta sätt att skriva litteratur som gestaltar det främmande och annorlunda 

och den andre i dennes annanhet. Inom detta generella tema urskiljs också ett specifikt fokus 

på den litterära gestaltningen av erfarenheter av lidande, av att vara utsatt och tystad, och om 

och hur det är möjligt att skriva dessa erfarenheter, att ge röst åt dem som är utan röst och 

sätta ord på det som har varit ordlöst och tyckts obegripligt och outsägligt. Uppsatsens 

frågeställningar kan förstås som en ansats till frågan om möjligheten att skriva utan att 

reducera verkligheten som börjar i en bred öppning inför erfarenheter av det annorlunda och 

främmande, vilken sedan smalnar av till att fokusera erfarenheter av och hos den andre samt 
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av lidande, lidandet som är främmande i den meningen att det inte kan erfaras av någon 

annan. Detta utgör en konkretisering av frågan om möjligheten att skriva fram erfarenheter av 

det andra, det annorlunda, och framför allt om möjligheten att skriva utan att stänga världen 

och texten för olika erfarenheter och verkligheter.  

   För att besvara dessa frågor antas en teorikritisk ansats i en analys av ett antal teoretiska 

reflektioner över litteratur, ett antal perspektiv på litteratur som hanterar dessa frågor. 

Avsikten är att i dessa perspektiv finna sätt att skriva fram erfarenheter av det främmande och 

annorlunda, den andre i dennes annanhet och av lidande, samt att urskilja centrala problem 

och dilemman som möter ansatsen att skriva fram dessa erfarenheter och hur dessa problem 

och dilemman skulle kunna hanteras. En del av uppsatsens syfte är också att utifrån dessa 

analyser utarbeta idéer och reflektioner i ett förslag kring hur ett litterärt projekt med 

intentionen att skriva fram erfarenheter av det främmande, det annorlunda, av den andre i 

dennes annanhet och av lidande kan gå till.  

   Syftet för uppsatsen utgår inte från att litteraturens funktion är att skriva fram särskilda 

erfarenheter, utan handlar om att undersöka hur litteraturen i dess specifika och egenartade 

form och egenskap av litteratur gör och kan göra detta, och vad litteraturens förhållande till 

dessa erfarenheter är. Snarare än att utgå från att litteraturen har en specifik funktion vill 

denna uppsats ställa frågan vad litteraturen kan göra, i sin egen rätt, som litteratur och 

ingenting annat, ingenting mer. I detta ingår att undersöka etiska dilemman och frågor som rör 

ansvar och makt, men utgångspunkten ska vara öppen och rörlig: litteraturen ska ingenting 

men kan någonting, och det är denna möjlighet som denna uppsats syftar till att undersöka.  

 

1.3. Frågeställningar 

- Vilka möjligheter att skriva fram erfarenheter av det främmande och det 

annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter 

av lidande formuleras i tre perspektiv på litteratur?  

- Hur kan ett konstruktivt förslag på ett konkret sätt att skriva fram erfarenheter av 

det främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes 

annanhet samt erfarenheter av lidande se ut? 
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Kapitel 2. Metod   

 

 

I följande avsnitt presenteras hur de texter som utgör uppsatsens material kommer att 

analyseras. Metoden för analyserna kan beskrivas som en kritisk, idéanalytisk utforskning av 

materialet som mynnar ut i en kartläggning av de föreställningar, strategier och metoder för 

att skriva fram erfarenheter av det främmande och det annorlunda, den andre samt av lidande 

som formuleras. Arbetet med materialet kommer att ske kumulativt, där en första vertikal 

analys av de enskilda perspektiven sedan byggs på i en horisontell, jämförande analys med 

avsikten att finna likheter och variationer i de svar som materialet ger på de frågor som 

analysen utgår från och låta dem komplettera varandra. Utifrån analyserna av materialet 

kommer sedan ett försök att mejsla fram ett möjlig, fruktbart förslag på ett konkret sätt att 

skriva fram erfarenheter av det främmande och annorlunda, den andre och av lidande att 

göras. De tre perspektiv som utgör uppsatsens material både analyseras och används med 

andra ord som verktyg för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

2.1. Metodologiska utgångspunkter 

Inför utformandet av en metod för analys av uppsatsens material har det varit nödvändigt att 

beakta några särskilda aspekter av analysmetoden och själva arbetet med att analysera text 

och teorier. Som vägledning i struktureringen och problematiseringen av analysarbetet 

används Carl-Henric Grenholms Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning (2006) 

samt Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 

(2012) av Göran Bergström och Kristina Boréus.  

   Grenholm beskriver i Att förstå religion den innehållsliga idéanalysen som analytisk metod 

och arbetet med att använda denna metod för analys. Den innehållsliga idéanalysen syftar till 

att undersöka de idéer som en text ger uttryck för och att klargöra sambanden mellan olika 

ståndpunkter i en text och pröva de argument som läggs fram för ståndpunkterna i texten. 

Fokus ligger dels på textens innehåll, och dels mer specifikt på dess logiska struktur i form av 

ståndpunkter och argumentation, och analysen syftar även till att ta ställning till 

ståndpunkternas rimlighet genom att ledet från argument till ståndpunkt rimlighetsprövas. 2  

                                                           
2 Carl-Henric Grenholm (2006). Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, s. 

213-214. 
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   Grenholm gör en viktig åtskillnad mellan objektspråk och analysspråk, som är av hög 

relevans för analysen i denna uppsats. En innehållslig idéanalys av en text handlar om att 

klarlägga, förstå och tolka innehållet i texten, och inte bara återge dess innehåll. I en analys av 

en text är det därför viktigt att hålla en analytisk distans till texten och återge textens innehåll 

med en egen terminologi som förklarar texten. Det Grenholm förespråkar är alltså ett 

standardiserat analysspråk som utformas inför analysen och som används konsekvent genom 

analysen för att ”översätta” materialets språk, objektspråket.  

   Vanligtvis, skriver Grenholm, är ett analysspråk utformat utifrån en vetenskaplig teori, och 

här kommer den förståelse av analysspråk som används för denna analys att delvis skilja sig 

från Grenholms förståelse. Analysspråket i denna uppsats består av de begrepp som 

presenteras under kapitel 5, ”Teoretiska utgångspunkter och begrepp”. Detta analysspråk har 

utformats utifrån uppsatsens frågeställningar, och de begrepp som används för att analysera 

materialet har definieras utifrån en avgränsning som baseras på dessa frågeställningar och 

uppsatsens syfte. Vissa av begreppen i analysspråket som har en särskild teoretisk bakgrund 

och förankring relevant för uppsatsens frågeställningar och syfte definieras dock utifrån dessa 

teorier. För analysen i denna uppsats är analysspråket ett viktigt verktyg då en mening med att 

använda analysspråk som ovan antyddes är undvika att språket i analysen blir alltför svårt att 

skilja från språket i materialet, det vill säga att analysspråk och objektspråk blandas samman. 

För att möjliggöra en analytisk distans till materialet och för att kunna studera texternas 

respektive terminologi och begreppsapparat utan att denna terminologi smyger in i analysen 

kommer därför analysen att utföras med ett analysspråk av begrepp och distinktioner som de 

svar på uppsatsens analysfrågor som framkommer i materialets objektspråk kommer att 

förstås genom. 3 

   Både Grenholm och Bergström och Boréus diskuterar och problematiserar valet mellan en 

stramare och en mer öppen analysmodell, som hänger samman med uttolkarens lyhördhet mot 

respektive distans till materialet. De analysfrågor som ställs till materialet får inte tvinga på 

materialet analysspråket, och materialet får inte tvingas in i analysmodellen eller tänjas för att 

passa in i modellen och därmed inte tillåtas att själv tala. Samtidigt måste en distans hållas till 

materialet i utformningen av analysmodellen, så att den modell som konstruerats innan 

analysen inte istället blir ett resultat av analysen, vilket undergräver dess användbarhet som 

ett analysverktyg.  4 Utformandet av en analysmodell utifrån dessa vägledande metodteorier 

                                                           
3 Grenholm (2006), s.216- 218. 
4 Grenholm (2006), s. 219-222; Göran Bergström och Kristina Boréus (red.) (2012). Textens mening och makt: 

Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 166-171. 
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och metodreflektioner måste framför allt utgå från vikten av en balans mellan ett analysspråk 

som gör det möjligt att hålla kritisk distans och analysverktyg som inte tvingar materialet. I 

analysen för denna uppsats är det särskilt av vikt dels att inte falla in i objektspråket utan att 

hålla en kritisk och terminologisk distans till texterna, men att samtidigt inte tvinga in 

materialet i analysspråkets ram utan vara lyhörd för vad det uttrycker. Valet av analysmodell i 

denna uppsats utgår från att det finns en styrka i det möjliga utrymmet i en öppnare modell, 

men också en medvetenhet om att detta gör att ännu större krav på transparens i analysen 

måste ställas.  

 

2.2. Analyskategorier och analysspråk 

Analysen av materialet utförs i tre steg, med början i de texter som utgör materialet och med 

ett konstruktivt förslag på ett sätt att skriva som slutdestination. Materialet analyseras på två 

ledder, först i en vertikal analys av de enskilda texterna och sedan horisontellt för att 

variationer och möjliga kompletterande aspekter mellan perspektiven ska uppdagas. Dessa två 

steg presenteras i analysen i en sammanhängande del, då den andra, jämförande analysen 

bygger på resultatet av den första analysen och de därmed inte behöver presenteras var för sig.  

   Genom analyserna ska föreställningar, strategier och metoder för det litterära skrivandet 

urskiljas och formuleras, och dessa analyskategorier – föreställningar, strategier och metoder - 

strukturerar även analystexten i en rörelse från de breda föreställningarna till de konkreta 

metoderna. Med föreställningar menas i denna analys formuleringar av övergripande idéer, 

riktningar eller ett förhållningssätt för det litterära skrivandet. Föreställningar som 

analyskategori används som ett verktyg för att i de tre perspektiven finna övergripande idéer 

kring litteraturens gränser och möjligheter när det gäller att skriva fram erfarenheter av det 

främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt 

erfarenheter av lidande. De föreställningar som urskiljs avgränsar den fortsatta analysen, då 

det är inom eller utifrån dessa föreställningar som strategier för det litterära skrivandet ska 

renodlas. Strategier som analyskategori ska förstås utifrån uppsatsens utgångspunkt i själva 

det litterära skrivandet, då de strategier som urskiljs ska röra sig mot tillvägagångssätt för det 

litterära skrivandet som är mer specifika än de generella föreställningarna, mot sätt att skriva 

fram erfarenheter av det annorlunda och främmande, den andre och av lidande.  

   Slutligen identifieras, inom ramen för föreställningarna och strategierna, konkreta metoder 

för det litterära skrivandet. Dessa metoder ska ännu mer specifikt än strategierna visa på sätt 

att skriva och utgöras av tillvägagångssätt, grepp och verktyg för det litterära skrivandet. Då 
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begreppet ”metod” även används för och i detta kapitel för att beskriva hur uppsatsens 

material analyseras är det här viktigt med en distinktion. Som analyskategori innebär metoder 

just sätt att skriva, det vill säga det tillvägagångssätt, de grepp och verktyg som författaren av 

en litterär text skulle kunna använda för att skriva fram erfarenheter av det främmande och det 

annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter av lidande.  

   De tre olika faser som utgör analysen kan förstås som tre olika förhållningssätt till 

materialets objektsspråk och uppsatsens analysspråk. I den första, vertikala analysen av de 

enskilda perspektiven behandlas och analyseras texternas objektspråk. Denna analys ska 

klarlägga den uppsättning begrepp som textförfattaren talar om möjligheten att skriva fram 

erfarenheter av det erfarenheter av det främmande och det annorlunda, erfarenheter av och 

hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter av lidande med. Analysen kommer att 

styras av analysspråket för att möjliggöra en distans till objektspråket och en klarläggning av 

begrepp, men med en bibehållen lyhördhet för vad materialen uttrycker. Det är dock viktigt 

att betona att analysen innebär en tolkning av materialet utifrån det i frågeställningarna 

baserade analysspråket, vilket innebär att det är analysspråket och analysfrågorna, som 

verktyg för analys, som styr vad ur materialet som kommer att behandlas.  

   I den andra delen, den horisontella, jämförande analysen, kommer analysspråket att ännu 

tydligare styra analysen och bli det huvudsakliga instrument med vilket analysen utförs, då en 

ytterligare distans till texternas objektspråk är nödvändig för att möjliggöra en jämförelse 

mellan analyserna av perspektiven. Denna del av analysen syftar till att göra de spänningar 

som uppstår mellan de olika perspektiven produktiv, och ska utgöra en konstruktiv 

utgångspunkt för den teoriutveckling som utgör analysens tredje steg. I denna tredje del av 

analysen, där avsikten är att arbeta fram ett förslag på ett konkret sätt att skriva fram 

erfarenheter av det främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes 

annanhet samt erfarenheter av lidande, upprättas en ytterligare distans till materialets 

objektspråk för att tydliggöra hur detta förslag mejslas fram ur en kritisk läsning av de 

begrepp och de föreställningar, strategier och metoder som formuleras i det analyserade 

materialet.  

   Nedan följer den modell enligt vilken analysen av materialet ska utföras.  

 

2.3. Analysmodell 

I den första delen av analysen analyseras texterna som utgör materialet vertikalt, vilket 

innebär att de analyseras var för sig. Avsikten med denna första del av analysen är att vara i 
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texterna, att klarlägga de begrepp textförfattarna använder och mejsla ut det ur texterna som 

berör den litterära gestaltningen av det främmande och annorlunda, den andre samt av 

lidande. Föreställningar, strategier och metoder ska urskiljas och analyseras, och ett särskilt 

fokus ligger på hur texterna förhåller sig till frågor rörande litteraturens form i relation till 

dessa föreställningar, strategier och metoder. Textförfattarnas reflektioner över den litterära 

formen undersöks för att tydliggöra hur materialet förhåller sig till de frågor som denna 

uppsats ställer inom ramen för litteraturens specifika egenskap av just litteratur.  

   I analysen av texterna upprätthålls en lyhördhet för det texterna uttrycker, men ett antal 

frågor baserade på uppsatsens frågeställningar vägleder arbetet för att skapa stadga åt 

läsningen och analysen. Nedan följer de analysfrågor som utgör de verktyg med vilka 

materialet analyseras.   

 

- Vilka föreställningar kring möjligheten att litterärt gestalta erfarenheter av det 

främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet 

samt erfarenheter av lidande formuleras i texten?  

- Vilka föreställningar kring gränserna för att litterärt gestalta erfarenheter av det 

främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet 

samt erfarenheter av lidande formuleras i texten? 

- Vilka strategier för att skriva fram erfarenheter av det främmande och det annorlunda, 

erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter av lidande 

formuleras med utgångspunkt i dessa föreställningar i texten?  

- Vilka konkreta metoder för att skriva fram erfarenheter av det främmande och det 

annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter av 

lidande formuleras i texten?  

- Hur förhåller sig texten till litteraturens form i förhållande till den litterära 

gestaltningen av erfarenheter av det främmande och det annorlunda, erfarenheter av 

och hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter av lidande? 

 

I den horisontella, jämförande analysen ställs resultatet av de vertikala analyserna av de 

enskilda perspektiven och de föreställningar, strategier och metoder som utlästs ur dessa 

bredvid varandra. Den jämförande analysen syftar till att låta analyserna av de enskilda 

perspektiven spänna mot varandra för att uppenbara vad ur respektive perspektiv som är 

givande för att besvara uppsatsens frågeställningar, att finna skillnader och likheter mellan 
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perspektiven samt att finna teman som återkommer i perspektiven för att uppenbara hur de 

kan komplettera varandra. Denna del av analysen styrs inte av materialets innehåll utan av 

resultaten av den vertikala analysen, och fokus flyttas därmed från materialet till analysen av 

texterna, med en jämförelse av den förståelse av materialens olika begrepp som arbetats fram 

och reflektioner över vad de skillnader och likheter som påträffas mellan de respektive 

perspektiven innebär. Avsikten med den jämförande analysen är alltså att blottlägga 

spänningar och även likheter och likartade rörelser i läsningen av perspektiven, för att på så 

vis arbeta fram ett av de enskilda och den jämförande analysen vässat verktyg för att arbeta 

vidare med uppsatsens frågeställningar.  

 

2.4. Ett konstruktivt förslag 

I analysens sista del ska ett konstruktivt förslag på ett sätt att skriva fram erfarenheter av det 

främmande och annorlunda, den andre samt av lidande utvecklas med hjälp av de analyserade 

perspektiven och utifrån det som har framkommit i de två tidigare utförda analyserna. Detta 

frammejslande av ett förslag på ett sätt att skriva ska utföras genom en fördjupad reflektion 

över de föreställningar, strategier och metoder som framkommer i materialet, och innebär 

därmed en slags teoriutveckling för att arbeta fram verktyg för att skriva om erfarenheter av 

det främmande och annorlunda, den andre och av lidande. I detta är den kritiska analysen av 

materialet av stor vikt, då det med hjälp av den jämförande analysen är möjligt att förhålla sig 

till de spänningar och den kritik – både inom materialet och den kritik som presenteras i 

analysen – som framkommer och utifrån detta arbeta fram ett konstruktivt förslag. Denna del 

av analysen handlar därmed om att lyfta fram det ur materialet som har befunnits produktivt 

och fruktbart och att förhålla sig till de problem som materialet stöter på samt den kritik som 

har riktats mot materialet i de tidigare analyserna. Ledorden i detta arbete ska vara öppenhet 

och reflektion och avsikten är mer att utveckla förslag och idéer samt skapa en möjlighet att 

ytterligare resonera kring den litterära gestaltningen av erfarenheter av det främmande, den 

andre och av lidande än att fastslå ett färdigt och orubbligt svar på hur detta kan utföras.  

 

 

 

Kapitel 3. Material  
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I följande avsnitt presenteras de texter som utgör denna uppsats material och som kommer att 

analyseras för att besvara uppsatsens frågeställningar. Materialet består av sex texter av tre 

olika författare, texter som refereras till som tre perspektiv på litteratur, då de tre författarnas 

respektive texter i analysen kommer att bearbetas som tre olika perspektiv på litteratur. Nedan 

följer en motivering till valet av material, en problematisering av och en diskussion kring 

materialurvalet som framför allt fokuserar möjligheten att jämföra de tre perspektiven med 

varandra och göra denna jämförelse fruktbar. Efter denna motivering följer en presentation av 

uppsatsens material. Denna presentation utgörs dels av en redogörelse för texternas syften och 

utgångspunkter, och dels en presentation av de bärande idéer och tankegångar i respektive 

perspektiv som är av relevans för uppsatsens frågeställningar.  

 

3.1. Materialdiskussion 

I följande avsnitt kommer valet av material att motiveras och problematiseras. Kortfattade 

motiveringar till valet av texter återfinns även i den efterföljande materialpresentationen, men 

denna materialdiskussion syftar till att motivera materialvalet i en vidare kontext av texternas 

förhållande till varandra och till uppsatsens syfte och frågeställningar. Tanken är att varje 

förklaring och motivering ytterligare ska förstärka förståelsen av vad uppsatsens syfte är, och 

göra det klart varför arbetet utförs så som det utförs.  

   De tre perspektiv som utgör uppsatsens material har ett gemensamt intresse för de frågor 

som rör denna uppsats frågeställning, men erbjuder olika förståelser och sätt att arbeta med 

dessa frågor. Motiveringen till valet av tre skilda perspektiv över litteraturen med skilda 

infallsvinklar och angreppssätt är just möjligheten att söka svar på de frågor som uppsatsens 

ställer från olika ingångar. Texterna närmar sig ämnet på olika sätt, och utgör olika slags 

forskningsprojekt med olika slags analyser av olika slags material. Det går att förstå de tre 

perspektiv som utgör uppsatsens material utifrån en trattmodell, som börjar med ett brett 

förhållningssätt och sedan smalnar av med ett mer och mer specifikt fokus på litterära verk. 

Som materialpresentationen kommer att visa utgörs det första perspektivet, texterna av 

Heather Walton, framför allt av analyser av teorier, och därför kommer analysen i denna 

uppsats att främst hämta föreställningar, strategier och metoder ur Waltons förståelse av dessa 

teorier. I det andra perspektivet, Anders Johanssons texter, analyseras teorier samtidigt som 

dessa teorier används för att analysera litterära verk, vilket innebär att analysen av detta 

material kommer att gå ut på att finna föreställningar, strategier och metoder som kommer 
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både ur teorier och ur vad som uppkommer när dessa teorier används. I det tredje 

perspektivet, vilket utgörs av texter av Carin Franzén, analyseras skönlitteratur och poesi, och 

därför hämtas ur detta material föreställningar, strategier och metoder ur analyser av specifika 

litterära verk. Detta innebär att Waltons perspektiv är bredast men också minst konkret, 

medan Franzéns perspektiv är smalt men specifikt, då hon borrar sig in i själva litteraturen, i 

materiella verk, mer än att analysera teorier. Denna skillnad kan innebära att perspektiven 

kräver olika grad av fördjupning i analysen, då Walton kan kräva mer grävande medan 

Franzéns perspektiv mer direkt presenterar svar på de frågor som uppsatsen ställer. Framför 

allt innebär denna skillnad att analysen har möjlighet att täcka både perspektiv på skönlitterära 

verk och på teorier och att därmed få en större fyllighet genom att både gå in i litteratur och 

stå utanför och bearbeta förståelser av teorier om litteratur.  

    Ytterligare en skillnad mellan materialen är deras disciplinära utgångspunkt. Både Franzén 

och Johansson kommer från litteraturvetenskapen, medan Walton har ett teologiskt 

perspektiv, även om hennes forskning rör sig in på litteraturens område. Detta innebär en 

skillnad i förhållningssättet till litteraturen, då Walton skriver om hur litteraturen kan 

användas av teologin, snarare än hur litterära verk behandlar vissa ämnen med 

livsåskådningstematik. Detta innebär att det är möjligt att se erfarenheterna som primära och 

litteraturen som en resurs i Waltons perspektiv, medan både Franzén och Johansson i större 

utsträckning behandlar litteraturen som någonting i sin egen rätt, och inte nödvändigtvis 

någonting som får sin mening genom att ha en särskild funktion. Waltons hemvist i teologin 

måste även ställas i relation till just uppsatsens fokus på livsåskådningsfrågor, då Walton har 

en kristen teologisk och trosåskådningsmässig utgångspunkt. Då analysen lyfter ur och 

fokuserar just de delar av perspektiven som berör den litterära gestaltningen av det 

främmande, den andre och av lidande, kan dock även Waltons perspektiv ställas sida vid sida 

med Johansson och Franzén som ett perspektiv på litteratur som berör frågor och erfarenheter 

med denna livsåskådningstematik. Utan att lämna medvetenheten om vilken kontext Waltons 

perspektiv befinner sig inom är det ändå möjligt att lyfta ur det ur detta perspektiv som 

specifikt berör den litterära gestaltningen av det främmande och annorlunda, den andre och av 

lidande och därmed utvinna föreställningar, strategier och metoder som berör just denna 

tematik.  

   Skillnaderna som har identifierats mellan materialen skulle kunna utgöra ett problem i 

jämförelsen mellan perspektiven just på grund av deras olikheter som skapar olika 

förutsättningar för analyserna, men syftet med den jämförande analysen är att just genom det 
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som synliggörs när perspektiven ställs bredvid och mot varandra vässa verktyget för att 

besvara uppsatsens frågeställningar ytterligare. Genom att ställa de olika perspektiven mot 

varandra och undersöka hur de skiljer sig åt, hur de formulerar problematiken, vilka olika 

föreställningar, strategier och metoder de presenterar och låta dem spänna mot varandra ska 

den jämförande analysen möjliggöra för det frammejslande av ännu kraftfullare verktyg för 

skriva fram erfarenheter av det främmande, den andre och av lidande. De texter som utgör 

uppsatsens material har valts eftersom de hjälper till att göra det som är uppsatsens syfte att 

göra, och är därmed lika mycket analysmaterial som verktyg för att besvara uppsatsens 

frågeställningar.  

 

3.2. Materialpresentation 

Den kvinnliga litteraturen: Heather Walton om teologi, litteratur och feminism 

I Literature, theology and feminism (2007) och Imagining Theology (2007) behandlar Heather 

Walton det tvärvetenskapliga fältet mellan litteratur och teologi utifrån ett feministiskt 

perspektiv, och presenterar olika teoretiska och filosofiska perspektiv på relationen mellan 

dessa fält. I båda texter utgår Walton från några kvinnliga författarskap för att undersöka 

relationen mellan litteratur och teologi på nya sätt. I Literature, theology and feminism ligger 

fokus på hur religiösa feminister har använt sig av litterära verk av kvinnor i sina arbeten, och 

hur denna läsning kan ge nycklar till nya modeller för studiet av litteratur och teologi ur ett 

feministiskt perspektiv. I Imagining Theology tar Walton utgångspunkt i några kvinnliga 

författarskap för att, utifrån ett feministiskt perspektiv, arbeta med den spänning som hon 

menar uppstår i mötet och fältet mellan litteratur och teologi. 

   Walton menar att det finns ett behov av att kritiskt granska konventionella förståelser av 

relationen mellan litteratur och teologi, och hon presenterar några traditionella förståelser av 

denna relation genom att visa på hur dessa discipliner delats in i ett binärt, könskodat schema 

och förknippats med olika företeelser i enlighet med detta schema. Teologi har ansetts, och 

anses, representera klarhet, universalism, abstraktion, ande, förnuft, ljus och sanning, 

egenskaper som traditionellt tillskrivits mannen eller det maskulina. På den andra sidan i 

schemat placeras litteraturen som representerar det feminina, det metaforiska eller allegoriska, 

skönhet och möjligheten att uttrycka smärta, kropp, begär, mörker, mysterier och 

mänskligheten. 5 Walton menar även att det finns en konventionell syn på teologi som det 

                                                           
5 Heather Walton (2007a). Literature, theology, and feminism. Manchester, UK: Manchester University Press s. 

15; Heather Walton (2007b). Imagining Theology: Women, Writing and God. London: T&T Clark, s. 35-38.  
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som genom språket upplyser och undervisar, medan litteraturen genom språket leder tillbaka 

till det mystiska och heliga, de mörka platserna ”där ord och form upplöses” [min övers.]. 6  

Litteraturen, kvinnan, är enligt denna syns vårdslös och vild medan teologin, mannen, är 

ordnad och förnuftig, och därför måste relationen dem emellan fungera som ett traditionellt 

äktenskap mellan kvinna och man, där mannen, teologin, leder hustrun, litteraturen. Walton 

visar dock på hur denna uppdelning inte enbart behöver ses som bakåtsträvande och misogynt 

hierarkisk, utan även har en kritisk potential och kan fungera som en kritisk resurs i studiet av 

litteratur och teologi. 7 Det Walton kommer fram till genom sin presentation av denna binära 

uppdelning av teologi respektive litteratur är nämligen hur förståelsen av dessa områden samt 

relationen dem emellan uttrycker och reproducerar makt. Den konventionella föreställningen 

bygger på ett manligt symbolsystem och det som uttrycks som ”konventioner” och 

”traditioner” i användningen av språket handlar i själva verket om en reproduktion av 

mannens makt över kvinnan. I det västerländska tänkandet, skriver Walton, har ordning och 

mening genererats ur detta binära och hierarkiska symbolsystem. Det Walton vill med sitt 

arbete är att visa hur religiös litteratur och en religiös läsning av litterära verk av kvinnliga 

författare kan användas som ett verktyg för att motarbeta denna makt och detta gynocentriska 

symbolsystem, och visa på den makt litteraturen besitter genom att ge röst åt de som tidigare 

tystats. Det Walton sträcker sig mot är möjligheten att ta kulturella konstruktioner av 

kvinnlighet och det feminina och använda dem på nya och subversiva sätt för att ifrågasätta 

och utmana den gynocentriska, på mannen centrerade förståelsen av olika samhälleliga 

företeelser, att finna en kvinnlig röst för att utmana etablerade förståelser och diskurser. 8 

Walton använder liknelsen av en väv för att fråga sig om religiösa feminister istället för att 

försöka väva ihop en värld som i själva verket kännetecknas av fragmentiserade och 

pluralistiska identiteter och brist på en sammanhängande handling borde använda litteraturen 

för att dra upp vävens trådar och riva isär den i de delar den faktiskt är uppdelad i. 9 

   Walton utgår i sitt tänkande från en förståelse av litteratur som ett viktigt redskap för det 

teologiska studiet då det genom litteraturen är möjligt att skriva fram många av de 

erfarenheter och företeelser som även berör teologin men som är svåra att uttrycka på andra 

sätt än genom litteraturen. Detta perspektiv framkommer i Waltons reflektioner kring mötet 

mellan litteratur och teologi och teorier som berör litteraturens möjlighet att ge röst åt 

                                                           
6 Walton (2007a), s. 17.  
7 Walton (2007b), s. 35-38. 
8 Walton (2007a), s. 1-2; s. 15-19.  
9 Walton (2007a), s. 30. 
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marginaliserade och lidande, att skapa ett möte med den andre samt litteraturens möjliga 

politiska och sociala potential. Walton efterlyser i sitt arbete också ett ökat bruk av 

poststrukturalistiska teorier i den teologiska läsningen av kvinnliga författare. Hon menar att 

poststrukturalistiska teorier kan förstås som en ”diskurs om annanhet” i vår tid, och att dessa 

teorier erbjuder en vokabulär för att kunna förstå och beskriva litteraturen som ett textuellt 

förkroppsligande av ”den andre”. 10 I Literature, theology and feminism undersöker hon 

därför hur kvinnliga poststrukturalisters teorier kan användas för ett berika läsningen och 

förståelsen av relationen mellan litteratur och teologi, med fokus på Julia Kristeva, Luce 

Irigaray och Hélène Cixous. Dessa tänkares teorier sammanför Walton inom ett perspektiv 

som hon anser vara det mest fruktbara och utmanande sättet att arbeta med relationen mellan 

litteratur och teologi på, den ”religiösa läsningen”, i vilken litteratur och teologi sammanförs. 

Med hjälp av de poststrukturalistiska verktyg som detta perspektiv erbjuder kan den religiösa 

läsningen enligt Walton användas för att dekonstruera diskurser inom texter för att avslöja 

maktstrukturer och konventioner som bestämmer hur texter tolkas.  Den poststrukturalistiska 

ansatsen kan därmed också användas för att utmana rådande förståelser av det kvinnliga och 

visa på hur litteraturen kan uttrycka sådant som tidigare inte kunnat uttryckas, ge röst åt 

kvinnliga erfarenheter och uttrycka sådant som tyckts outsägligt så som det främmande, det 

heliga, förlust och smärta. 11  

   Literature, theology and feminism och Imagining Theology har valts som material då dessa 

texter behandlar relationen mellan litteratur och teologi ur ett perspektiv som utgår från 

strävan att ge röst åt kvinnliga erfarenheter som tystats och marginaliserats, samt försök att 

utmana och omformulera ett rådande symbolsystem utifrån dessa tystade och marginaliserade 

erfarenheter. Walton berör den litterära gestaltningen av både erfarenheter av det främmande, 

det annorlunda och annanhet samt erfarenheter av lidande genom sitt perspektiv på 

litteraturen som en plats där kvinnor, genom en medvetenhet om maktstrukturer inom språket, 

kan ta makten över sina erfarenheter, sina upplevelser och sina kroppar.  

 

 

 

Rörelse och obestämbarhet: Anders Johansson om Adorno och Deleuze 

                                                           
10 Walton (2007a), s. 34.  
11 Walton (2007a), s. 3; s. 30-36. 
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I sin avhandling, Avhandling i litteraturvetenskap (2003), samt i boken Non-fiction (2008), 

uppmärksammar och kritiserar Anders Johansson litteraturvetenskapens konventioner och 

gränser och väcker frågan om litteraturvetenskapens samhälleliga relevans. Johansson 

diskuterar relationen mellan teori och praktik inom litteraturvetenskapen och hur det är 

möjligt att göra ”bruk av litteraturen”, göra den relevant, genom att sätta in litteraturen i en 

världslighet. Johansson kritiserar det tänkande som placerar litteraturen och världen på två 

olika sidor, som ser litteraturen som en ren representation, ”ett sekundärt uttryck för en primär 

verklighet”, istället för att se litteraturen som en händelse som läsaren är placerad mitt i. Han 

identifierar litteraturens ”aporetiska karaktär”, omöjligheten att stiga ut ur och utifrån betrakta 

det vi befinner oss i. Om vi steg ut ur det skulle det i själva verket upphöra. Johansson skönjer 

i denna omöjlighet en möjlighet som innebär ett anammande av dialektiken mellan 

omöjligheten och nödvändigheten i att hålla isär den litterära teorin och läsandet och göra 

spänningen mellan teorin och det icke-teoretiska läsandet till någonting fruktbart i förståelsen 

av litteraturen. Han betonar även vikten av att förhålla sig till den doxa, den allmänna 

uppfattning eller förståelse vi som läsare tillhör och utgår från, för att förstå vad som styr vårt 

läsande och, genom att förhålla sig till denna doxa just som doxa, som en förändringsbar, 

överenskommen och icke självklar och given uppfattning, öppna för en möjlighet att förändra 

denna doxa och skapa en möjlighet för en annan litteraturvetenskap och ett annat läsande. 12  I 

inledningen till Non-fiction skriver Johansson att boken till stor del kretsar kring det i 

litteraturen som inte kan analyseras, ”om att sluta skriva, att slarva, att inte tolka”. Syftet med 

detta fokus på det oklara i litteraturen, möjligheterna, är att försöka ställa litteraturen bredvid 

livet, placera litteraturen på samma nivå, och därmed visa dess angelägenhet i och för det 

övriga i tillvaron. 13 

   Johansson tar i sitt arbete hjälp av filosoferna Theodor W. Adorno och Gilles Deleuze, vars 

estetiska teorier han både lägger fram en förståelse av och använder som verktyg för att göra 

nya analyser av ett antal litterära verk. Johanson läser litteratur och ägnar sig åt 

litteraturvetenskap – praktiserar litteraturvetenskap – utifrån en ambition att göra det på ett 

nytt sätt, utifrån nya teoretiska utgångspunkter hämtade från Adorno och Deleuze vilka 

Johansson menar ofta fått en mycket undanskymd plats inom (den svenska) 

litteraturvetenskapen. Johansson ser i Adornos respektive Deleuzes teorier två perspektiv på 

de frågor som avhandlingen berör som kan hjälpa litteraturvetenskapen att ta sig ur rådande 

                                                           
12 Anders Johansson (2003). Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. 

Diss. Göteborg: Univ., 2003, s. 25-27.  
13 Anders Johansson (2008). Nonfiction. Göteborg: Glänta produktion, s. 9.  
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doxa och finna nya vägar, nya möjligheter, och det är dessa vägar Johansson i sina analyser 

försöker visa på och själv ta. 14  

   I Avhandling i litteraturvetenskap presenterar Johansson hos Adorno en medvetenhet om 

allt tänkandes världslighet och omöjligheten i att bedriva en harmonisk och hel filosofi eller 

litteraturvetenskap när världen inte är harmonisk och hel. Tänkandet kan, enligt Adorno, inte 

hålla världens disharmoni och oegentligheter ifrån sig. I Adornos tänkande, skriver 

Johansson, råder en dialektik mellan en idealistisk förnuftstro och ett ”starkt tvivel på 

tänkandets möjligheter”. Denna dialektik har sin grund i kritiken Adorno riktar mot själva 

projektet att förklara verkligheten som någonting sammanhängande och förnuftigt, tänkandet 

som förutsätter att verkligheten är av denna karaktär. 15  

   Johansson problematiserar Adornos estetiska teori och finner att den inte är skapad för att 

tillämpas – Adornos tankar är svåra att konkretisera och göra operativt användbara och 

Johansson formulerar en risk att Adornos tänkande i och med denna otillämpbarhet trots sina 

fördelar förlorar sin relevans. För att finna en väg ur detta introducerar Johansson Gilles 

Deleuzes teorier som utgångspunkt och verktyg i analyserna, teorier i vilka Johansson 

identifierar ett fruktbart förhållningssätt till doxa och möjligheten att genom filosofin kämpa 

mot och befria sig från en viss (litteraturvetenskaplig) doxa.  

   I Non-fiction beskriver Johansson hur Deleuze intresserar sig för litteraturens flyktighet, 

litteraturen som en tillblivelse, hur litteraturen kan närma sig det obestämda, det som inte kan 

urskiljas, ett slags mellanrum, och det är i ljuset av detta som Deleuzes användbarhet för 

Johanssons projekt går att förstå. Johansson benämner detta Deleuzes intresseområde en ”zon 

av obestämbarhet”, det som uppstår ”mellan” alla aspekter av litteratur, den obestämbarhet 

som uppkommer efter varje försök till bestämning. 16 I både sin avhandling och i Non-fiction 

kritiserar Johansson den ordning, den doxa som litteraturen idag är fången i, till sin funktion 

och sin karaktär, och som begränsar dess möjlighet till förändring, tvingar in den i en färdig 

riktning som är bestämd redan från början. 17 Hos Deleuze hämtar han ett sätt att förstå två 

olika sorters rörelser inom litteraturen, som hos Deleuze motsvaras av tanken på två former av 

upprepning och sätt att förstå förhållandet mellan upprepning och skillnad. Det ena sättet, som 

Johansson återfinner i moderniteten, innebär en upprepning utan skillnad, där all rörelse är 

förutbestämd och ett uttryck för samma sak. Denna rörelse står alltid ”i relation till ett 

                                                           
14 Johansson (2003), s. 28-29.  
15 Johansson (2003), s. 28-30. 
16 Johansson (2008), s. 16-17.  
17 Johansson (2008), s. 19-21.  
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begrepp eller en plats”, och innebär därmed ett representationstänkande. Ingenting kan röra 

sig ifrån det förutbestämda, och upprepningen leder aldrig till skillnad. Den andra rörelsen, 

den andra formen av upprepning som Deleuze formulerar, är ett ”radikalt blivande” som 

innebär en upprepning av skillnader. Denna rörelse, menar Johansson, öppnar upp en sfär där 

ingenting är fixerat utan allting är i rörelse och ingenting utvecklas utan allting istället blir. 18 

   I sin filosofi utforskar Deleuze tänkandet, och utvecklar en förståelse av hur tänkandet 

genom att skapa en bild av tänkandet själv kan aktualisera och öppna för möjligheter som 

vanligtvis stängs. 19 Hos Deleuze finner Johansson ett tänkande kring tänkandet som rör 

möjligheten att tänka mångfalden, och som rör sig från tanken på en ursprunglig och förlorad 

eller kommande enhet som mångfalden endast är fragment av. 20 Konsten får i detta 

perspektiv en viktig plats som ett sätt att tänka, och en möjlighet att tänka mångfalden. 

Särskild vikt skänker Deleuze åt konstens form, som han menar sammanfaller med livets 

former, och därmed ger en möjlighet att bevara livet och de möjligheter som vanligtvis stängs 

när tänkandet aktualiseras i livet. Konsten är med andra ord inte en representation av livet 

utan är liv, liv och konst förenat genom blivandet. Hos Deleuze bär inte konsten på eller 

representerar en underliggande mening eller innebörd; Johansson beskriver hur konsekvensen 

av detta i Deleuzes tänkande blir att konsten är något som uppgår i livet och inte är till för att 

tolkas utan för att användas, genom att dess förbindelser med världen aktualiseras. 21 Analyser 

av konstverk går för Deleuze ut på att lämna den rådande doxan och försöka nå det otänkta, 

vilket kräver ett experimentellt förfarande. Att analysera ett konstverk är att göra nya 

läsningar, och då verket enligt Deleuzes synsätt inte innehåller en underliggande mening eller 

gåta går det inte att tolka det fel. En misslyckad läsning av ett verk innebär istället en läsning 

som inte lyckas stiga ur doxan, som inte lyckas visa hur konstverken till sin form tar sig ur 

doxa. 22 

   I både Avhandling i litteraturvetenskap och Non-fiction försöker Johansson efter 

presentationen av Adornos och Deleuzes estetiska teorier att praktisera dessa teorier i egna 

fallstudier, för att visa hur de kan användas som analytiska verktyg men också för att fördjupa 

undersökningen av själva teorierna. Johansson försöker bedriva en annan litteraturvetenskap 

än den han kritiserar, och användandet av Adorno och Deleuze kan ses som ett försök att 

bryta sig ur en rådande litteraturvetenskaplig doxa och försöka finna en annan väg. I 

                                                           
18 Johansson (2008), s. 31-32.  
19 Johansson (2003), s. 44.  
20 Johansson (2003), s. 45. 
21 Johansson (2003), s. 47-49; Johansson (2008), s. 13.  
22 Johansson (2003), s. 50.  
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avhandlingen analyseras Jorge Luis Borges ”La secta del Fénix”, Vilhelm Ekelunds sena 

aforistik, Lars Noréns pjäs Sju tre, Astrid Lindgrens berättelser om Pippi Långstrump samt tre 

låtar av Bruce Springsteen, ett materialval som Johansson motiverar utifrån deras inbördes 

olikheter för att möjliggöra ett försök att röra sig till litteratvetenskapens gränser, utan att för 

den skull förneka eller överge de rådande litteraturvetenskapliga traditionerna och 

konventionerna. 23 I Non-fiction använder sig Johansson av framför allt deleuzianska 

teoretiska begrepp och föreställningar som verktyg i sina förståelser av ett antal företeelser 

som står i mer eller mindre uppenbara förhållanden till litteratur: Arthur Rimbauds skrivande 

och icke-skrivande, frågan om verklighet, autenticitet, representation och icke-representation 

hos Ulf Lundell, Per Hagman, Nikanor Teratologen och Martina Lowden, realismen i filmen 

The Passion of the Christ, yttrandefrihet, USA-hat, mordet på ett antal journalister i Peru, 

konspirationsteoriernas möjliga roll inom humaniora samt det egna försöket att ”skriva 

slarvigt”.   

   Johansson syftar till att läsa och tolka litteratur på nya sätt, och fallstudierna syftar till att 

visa hur denna tolkning kan gå till, hur den rent konkret kan praktiseras. Det är dock inte så 

mycket det litterära materialet och vad Johansson finner i det som själva tolkningen med de 

verktyg och förhållningssätt som Johansson använder och utgår från där som är det centrala 

och det Johansson förmedlar i sina verk. Denna uppsats ska undersöka litteraturens möjlighet 

att uttrycka vissa erfarenheter, och i detta arbete är därför både det som utvinns ur verktygen 

och metoderna för tolkning och det som återfinns genom dessa i de litterära verken, de 

verktyg och strategier som kan hämtas ur dessa, som är av relevans Avhandling i 

litteraturvetenskap och Non-fiction har valts som material eftersom de förhåller sig till teman 

och frågor som är centrala för denna uppsats syfte, och det som framkommer i tolkningen och 

verktygen som Johansson använder i sina tolkningar kommer därför att analyseras och 

bearbetas utifrån det som är uppsatsens syfte och frågeställning. Det Johansson formulerar i 

sin avhandling, både de teoretiska utgångspunkterna samt verktygen och resultaten av hans 

analyser, kommer i denna uppsats därmed att emellanåt lyftas ut ur sitt sammanhang, för att 

det ska vara möjligt att reflektera över dem som sätt att skriva fram erfarenheter av det 

främmande och annorlunda, den andre och av lidande.  

 

 

Livets och språkets skuggor: Carin Franzén om Trotzig och Frostenson 

                                                           
23 Johansson (2003), s. 56. 
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I För en litteraturens etik (2007) och I begynnelsen var ordet (2002) analyserar Carin Franzén 

Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap utifrån några skilda men även 

sammanhängande teman och teoretiska utgångspunkter. Några centrala linjer som binder 

samman analyserna av de två författarskapen handlar om möjligheten att göra erfarenheter av 

förlust, lidande och smärta estetiskt produktiva, att lämna plats för och öppna jaget mot det 

osagda och den andre samt en problematik som rör hur benämnandet gör våld på verkligheten.  

   Det övergripande temat i För en litteraturens etik är idén om en litterär autonomi och dess 

förhållande till och betydelse för litteraturens etik. Med utgångspunkt i Trotzigs och 

Frostenson författarskap, i vilka Franzén identifierar den litterära autonomin som ett estetiskt 

förhållningssätt, behandlas frågan om litteraturens relation till världen och samhället och 

litteraturens möjligheter och gränser. Syftet är att utläsa en etik i det estetiska förhållningssätt 

som identifieras hos Trotzig och Frostenson. I essäsamlingen I begynnelsen var ordet 

behandlar Franzén ”övergången från liv till text” och den litterära erfarenheten som en 

skapande process, en läsandets och skrivandets erfarenhet, med fokus på litterär 

självreflektion och hur den litterära erfarenheten framträder i en text. 24 En central 

föreställning i den förståelse av den litterära erfarenheten och det litterära skapandet som 

Franzén utgår från är orfeusmyten, berättelsen om hur Orfeus genom att blicka tillbaka på sin 

älskade Eurydike utplånar henne, en liknelse som talar om den litterära erfarenheten som 

driven av en förlust samt problematiken med benämnandets förintelse av tinget som det vill 

benämna. 25 Franzéns projekt i I begynnelsen var ordet är att följa det orfiska draget i några 

samtida författarskap, varav Trotzig och Frostenson utgör två, och i det modernistiska 

sökandet efter litteraturens gränser, det vill säga den centrala roll negativiteten har i den 

modernistiska traditionen. Denna negativitet innebär just erfarenheten av en förlust, en brist, 

att världen försvinner vid varje försök att beskriva den. 26 

   I För en litteraturens etik inleder Franzén med att beskriva idén om den litterära autonomin 

som en central tanke inom den modernistiska estetiken. Hon presenterar Theodor Adornos 

definition av litterär autonomi som förutsättningen för att litteraturen i sitt förhållande till 

samhället ska kunna ha ett kritiskt värde: den litterära autonomin handlar om konstens 

förhållningssätt till samhället, och möjliggör för konsten att kritisera samhället ”genom sin 

blotta existens”. Det är utifrån denna tanke Franzén närläser och analyserar Trotzig och 

                                                           
24 Carin Franzén (2002). I begynnelsen var ordet: essäer om den litterära erfarenheten. Stockholm: Aiolos, s. 7-

8.  
25 Franzén (2002), s. 7; s. 16.  
26 Franzén (2002), s. 8; s. 50-51.  
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Frostensons författarskap, men inte huvudsakligen utifrån föreställningen om litteraturens 

kritiska funktion, vilket Franzén menar inte är Trotzigs eller Frostensons estetiska 

grundhållning, utan utifrån den möjlighet den estetiska autonomin i deras författarskap skapar 

för att utforska ”gränserna för det samhälleligt accepterbara eller igenkännbara”. Trotzig och 

Frostenson försöker enligt Franzén i sitt skrivande ge ord åt ”det som inte ryms inom eller 

direkt låter sig omsättas i en social praxis”. Det estetiska förhållningssätt som detta mynnar ut 

i benämner Franzén litteraturens etik. 27 

   I sin läsning av Trotzigs och Frostensons författarskap och estetiska förhållningssätt hämtar 

Franzén i För en litteraturens etik inspiration hos Adorno, Jacques Derrida, Jacques Lacan 

och Julia Kristeva. Även i I begynnelsen var ordet tar Franzén teoretisk utgångspunkt i och 

hjälp av Kristeva och Derrida, samt författaren och litteraturteoretikern Maurice Blanchot.  

Franzén använder dessa tänkares teorier och reflektioner som inspirationskällor och 

samtalspartners i analyserna av Trotzigs och Frostensons författarskap, men i båda texter 

förhåller hon sig mycket fritt till dessa teorier. I För en litteraturens etik är det framför allt de 

grunddrag som Franzén identifierar i de två författarskapen och deras estetiska 

förhållningssätt som ligger till grund för reflektionen kring den litterära autonomin och dess 

etik. I I begynnelsen var ordet beskriver Franzén också teoriernas förhållande till sina egna 

reflektioner som i vissa fall referenspunkter, ofta riktmärken men framför allt 

inspirationskällor i det egna läsandet. 28 Teorierna kan därmed förstås som en introduktion 

och inspiration till Franzéns egen förståelse av litteraturen och dess möjligheter, vilken sedan 

speglas i analyserna av Trotzigs och Frostensons författarskap.  

   Hos Derrida hämtar Franzén tanken på en ”oetisk öppning av etiken” samt upprättandet av 

en symmetri i relationen mellan jaget och den andre genom insikten om att jaget i relationen 

är den andres andre, en ”dubbelhet” som Franzén vid sidan om tanken på etikens oetiska 

öppning identifierar hos Trotzig och Frostenson. 29 Från Lacan hämtar Franzén tankar om 

relationen mellan litteraturen och psykoanalysen och ”psykoanalysens immanenta etik” som 

handlar om en kritik av etikens ursprung och konsekvenser. Lacan formulerar enligt Franzén 

en ”oetisk öppning av etiken” inom psykoanalysen, och visar hur den etik som förordar ett 

kontrollerande och tillbakahållande av drifter och passioner istället måste öppnas för 

desamma för att därigenom skapa en förståelse av ”en bortträngd verklighet”. Franzén drar 

                                                           
27 Carin Franzén (2007). För en litteraturens etik: En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons 

författarskap. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 13.  
28 Franzén (2007), s. 35; Franzén (2002), s. 9.  
29 Franzén (2007), s. 18-21.  
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paralleller mellan psykoanalysen och litteraturen som två sammanhang där en del av 

människan som inte får utrymme i samhället kan utforskas. Genom att söka efter och utforska 

gränserna och förutsättningarna för överjagets etik och den sociala ordningen ifrågasätter 

psykoanalysen respektive litteraturen denna etik och denna ordning, en ifrågasättande som 

Franzén identifierar som psykoanalysens respektive litteraturens etik. 30  

   Genom att föra in teorier av Kristeva behandlar Franzén frågan om en kvinnlig etik och en 

litteraturens etik som vilar på en specifik kvinnlig erfarenhet. Trots att Trotzig och Frostenson 

enligt Franzén skriver med den litterära autonomin som estetiskt förhållningssätt ser hon en 

nödvändighet i att behandla frågan om den etik som går att utläsa ur författarnas estetiska 

förhållningssätt påverkas av att den formulerats av två kvinnliga författare. 31 Talet om en 

”kvinnlig etik” eller en etik grundad i specifikt kvinnliga erfarenheter innebär inte, menar 

Franzén, att etiken inte kan hävda universalitet eller måste reduceras till någonting om eller 

för enbart kvinnor. Istället, skriver hon, är det just det motsatta som sker när psykoanalysen 

bland annat genom Kristeva formulerar en etik som inte utesluter kvinnorna eller 

könsskillnaderna. Enligt Franzén gör litteraturen samma sak genom att ger det singulära en 

språklig gestaltning möjlig att dela. Följden av detta är dock inte att det singulära blir 

universellt, utan istället ”att det universella öppnar sig för verklighetens heterogenitet”. 32 

   I I begynnelsen var ordet sammanfattar Franzén Blanchots, Derridas och Kristevas teorier 

om den litterära erfarenheten som ”ett försvar för det imaginäras frizon”, teorier i vilka 

litteraturen har ett egenvärde och framför allt en fri och revolterande kraft. 33 Franzén visar på 

de tre tänkarnas uppfattningar om den litterära erfarenheten vad gäller övergången från liv till 

text och vad denna övergång gör med relationen mellan text och verklighet och det ”jag” som 

framträder i skrivandet. 34 Hos Blanchot identifierar Franzén en skrivkonst som drivs av en 

förlust, känslan av att skrivandet innebär en fjärmande från verkligheten, ett förintande av sitt 

eget upphov. 35 En central fråga för Blanchot är varför författaren fortsätter att skriva efter 

denna erfarenhet och insikt om förlusten, eller, för att fortsätta liknelserna från den orfiska 

myten, varför Orfeus fortsätter att sjunga trots att hans älskade är förlorad. Blanchot tror 

varken på argument om litteraturens nyttoaspekter eller en intresselös njutning inför 

                                                           
30 Franzén (2007), s. 23-25.  
31 Franzén (2007), s. 28.  
32 Franzén (2007), s. 34-35.  
33 Franzén (2002), s. 25.  
34 Franzén (2002), s. 12.  
35 ibid.  
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litteraturen som förklaringar till vad som driver författaren till att fortsätta skriva. 36 Han pekar 

på skrivandets möjlighet att skapa en tid utanför den reella tiden, men identifierar orsaken till 

att en författare trots insikten om förlusten fortsätter att skriva i en vidare tanke om att det 

litterära skapandet skapar ett imaginärt rum, en slags ”berättelsens tid”. 37 Enligt Blanchot 

drivs det konstnärliga skapandet av en vilja att överkomma den orfiska förlusten, att överträda 

den belägenheten som skrivandet hamnar i – att ”framkalla det som framkallandet förstör”. 

Det är potentialen att i det imaginära rummet, denna ”imaginära frizon”, säga utan att säga 

varat men utan att samtidigt förneka det som är av intresse för Blanchot. 38 

   I Derridas tänkande pekar Franzén på ett intresse för en kritisk erfarenhet av litteraturen och 

möjligheten att genom språkets och det skrivna ordets mångtydighet visa på ett språkligt spel 

och underminera det skrivna ordens mening. 39 Även Derrida kritiserar tanken på en 

litteraturens nyttofunktion och betonar istället för ett bestämt syfte med litteraturen dess frihet. 

Litteraturen har enligt Derrida en rätt att ”säga allt”. Den litterära erfarenheten identifierar han 

enligt Franzén som en ”icke-tetisk erfarenhet av tesen”, en möjlighet att tänka tesen utan att 

fastställa den, vilket ger litteraturen en omstörtande kraft. 40 Även hos Kristeva hämtar 

Franzén tankar om den litterära erfarenheten som en omstörtande kraft, som en, med 

Kristevas ord, revolt. Enligt Franzén ger dock Kristeva till skillnad från Blanchot och Derrida 

litteraturen ett specifikt syfte, att klarlägga värdet hos erfarenheter av revolt som håller 

människans inre liv levande. 41 Hos Kristeva finner Franzén också en syn på den litterära 

texten som ett uttryck för en subjektiv och sinnlig erfarenhet, vilket leder till en insikt om 

behovet av teorier om den litterära erfarenheten istället för enbart en teori om texten. 42 

     För en litteraturens etik och I begynnelsen var ordet har valts som material då de ger en 

möjlighet att utläsa konkreta strategier och metoder som berör frågeställningarna för denna 

uppsats ur Franzéns analyser av några specifika litterära verk. Materialet fokuserar teman som 

är relevanta för denna uppsats syfte och frågeställningar, teman som rör litteraturens 

möjligheter att uttrycka erfarenheter av lidande och den andre samt de problem och dilemman 

som sätter gränser för denna gestaltning, och genom sitt fokus på dessa teman i två specifika 

författarskap och litterära gestaltningar av specifika erfarenheter ger detta material ett 

ytterligare perspektiv på uppsatsens frågeställningar.   

                                                           
36 Franzén (2002), s. 13.  
37 Franzén (2002), s. 14-15.  
38 Franzén (2002), s. 16-17.  
39 Franzén (2002), s. 17.  
40 Franzén (2002), s. 19-20.  
41 Franzén (2002), s. 20.  
42 Franzén (2002), s. 21.  
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Kapitel 4. Forskningsöversikt  
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Den tidigare forskning som behandlas i detta avsnitt rör sig främst inom området 

litteraturvetenskap och livsåskådningsvetenskap. Uppsatsens frågeställningar rör sig i 

gränslandet mellan litteraturvetenskap och livsåskådningsforskning och har ett starkt fokus på 

litteratur, men det är med utgångspunkt i livåskådningsvetenskapen som frågeställningarna för 

denna uppsats har formulerats och det är inom detta ämne som uppsatsen är placerad och 

frågorna ska besvaras. Fokus i forskningsöversikten ligger på svensk forskning inom tros- och 

livsåskådningsvetenskap. Detta beror på uppsatsens positionering just i mötet mellan 

livsåskådningsforskning och litteratur, som till skillnad från forskning som rör teologi och 

litteratur till stor del skett inom en svensk kontext. Det är med andra ord det specifika i ämnet 

livsåskådningsvetenskap i den svenska kontexten som utgör den främsta avgränsningen för 

den forskning som bedömts som relevant för och i relation till denna uppsats. 

Forskningsöversikten berör dock även forskning inom ämnet litteratur och den andre 

respektive annanhet, då detta ämne är av hög relevans för denna uppsats och uppsatsen därför 

bör ställas i relation till tidigare forskning som bedrivits kring detta ämne.  

 

4.1. Litteratur, teologi och de yttersta frågorna 

Den forskning som är av relevans för denna uppsats berör framför allt teman som annanhet 

och den andre i litteraturen samt mötet mellan livsåskådningsvetenskap och 

litteraturvetenskap. Denna forskning utgörs till stor del av studier av litteratur med ett fokus 

på hur livsåskådningsteman och existentiella frågor kommer till uttryck i skönlitterära verk, 

och vad det är i litteraturen som gör det möjligt att uttrycka dessa teman och frågor på ett, 

enligt flera av perspektiven, unikt sätt.  

   Forskning som rör relationen mellan kulturella uttryck och teologi eller religion har 

bedrivits länge, framför allt i ett internationellt perspektiv, och studiet av litteratur och teologi 

eller religion är ett brett fält. Under 1900-talet bedrevs inflytelserik forskning på fältet, då 

teorier kring relationen mellan kultur och religion som gjort stora avtryck i förståelsen av 

denna relation växte fram. En tongivande teolog inom fältet var Paul Tillich, som i sin 

Theology of Culture (1959) argumenterade för att konsten och kulturen ställer frågor som 

handlar om människans existentiella situation och det som är ytterst angeläget för människan, 

frågor vilkas svar står att finna i religionen. 43 Även den forskning som har bedrivits på senare 

tid, från 1980-talet och framåt bland annat med David Jasper och Terence R. Wright som 

                                                           
43 Paul Tillich (1959). Theology of Culture. New York: Oxford Univ. Press.  
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tongivande forskare, rör sig främst inom teologi och litteratur med fokus på kristen teologi, 

och då detta är ett för denna uppsats alltför begränsat perspektiv kommer denna forskning inte 

att beröras ytterligare. 44 Det är dock viktigt att vara medveten om att denna forskning har 

bedrivits och bedrivs, och de olika och inflytelserika perspektiv på relationen mellan litteratur 

och religion som har utvecklats inom detta fält.  

   Inom postmodern teologi och i synnerhet feministteologi bedrivs forskning som berör 

möjligheten att ge utrymme åt grupper som har marginaliserats och exkluderats, de som 

räknats och räknas som ”den andre”. I The Cambridge companion to postmodern theology 

beskriver Mary McClintock Fulkerson denna forskning som ett kritiskt studium av sociala, 

kyrkliga och teologiska strukturer som har uppkommit framför allt som en reaktion på 

förtrycket och marginaliseringen av vissa grupper av människor inom dessa strukturer. Både 

genom att använda traditionella metoder på nya sätt och med hjälp av metoder från den 

postmoderna teologin – till exempel dekonstruerande metoder och undersökningar av 

föreställningar om makt - har forskning inom feministteologi utvecklat nya sätt att tolka 

existerande strukturer med befrielsen av förtryckta och marginaliserade grupper som mål. 45 

   I studiet av språkliga strukturer och mening har feministteologiska forskare bland annat 

intresserat sig för meningens obestämbarhet och visat på det språkliga betecknandets ostadiga, 

icke-fixerade och politiska karaktär. Dessa teorier intresserar sig bland annat för symboler och 

metaforer men förnekar tanken att språket innebär en ren representation. 46 En för denna 

uppsats relevant feministteologisk forskare är Marcella Althaus-Reid, som förespråkar ett nytt 

språkligt system baserat på marginaliserade och förtryckta grupper. Genom att relatera 

teologiska begrepp och föreställningar till dessa grupper (Althaus-Reid skriver specifikt om 

fattiga kvinnor i Latinamerika) men även sexualitet och sexualiteten inom den kristna 

traditionen destabiliserar Althaus-Reid traditionella teologiska begrepp, föreställningar och 

mening. Denna destabiliserande metod avser att synliggöra materiella relationer men även 

maktrelationer i teologiska strukturer, och på så vis synliggöra marginaliseringen av och 

främlingskapet hos dessa grupper, de marginaliserade, förtryckta, och i detta åstadkomma en 

möjlighet till befrielse. 47  

                                                           
44 Se exempelvis Jasper, David (1989). The study of literature and religion: an introduction. Basingstoke: 

Macmillan och Wright, Terence R. (1988). Theology and literature. Oxford: Basil Blackwell. Bland senare 

forskning som utforskar mötet mellan litteratur och teologi kan även nämnas Walton, Heather (red) (2011). 

Literature and theology: new interdisciplinary spaces. Burlington, VT: Ashgate. 
45 Mary McClintock Fulkerson, “Feminist theology”, i Kevin Jon Vanhoozer (red.) (2003). The Cambridge 

companion to postmodern theology. Cambridge: Cambridge University Press, s. 109-110.  
46 McClintock Fulkerson i Vanhoozer (red.) (2003), s. 114-115.  
47 Vanhoozer (red.) (2003), s. 122.  



30 

 

 

4.2. Litteratur och livsåskådningsforskning 

I en svensk och nordisk kontext har under senare år ett forskningsområde inom vilket 

litteraturvetenskap och livsåskådningsforskning möts vuxit fram. Denna forskning har främst 

utgjorts av analyser av livsåskådningar eller särskilda frågor med livsåskådningstematik i 

specifika verk eller författarskap, men även teoretiska och metodologiska reflektioner kring 

hur studier där litteraturvetenskap och livsåskådningsforskning möts kan bedrivas. Flera av 

dessa arbeten pekar på vikten av de särskilda egenskaper som samspelet mellan innehåll och 

form ger skönlitterära verk, litteraturens potential att visa på olika möjligheter och alternativ 

samt litterära texters öppenhet inför olika tolkningar som någonting som gör litteraturen till en 

fruktbar plats att bearbeta livsåskådningsrelaterade och existentiella frågor på.  

   I Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur (2001) framkommer 

reflektioner över den litterära formen och metodologisk problematik kring studiet av litteratur 

och livsåskådningar. Carl-Reinhold Bråkenhielm skriver i ett kapitel om att studera 

livsåskådningar i litteraturen om särskilda metodproblem som kan uppstå vid detta studium 

och frågar vilka krav på livsåskådningsanalysen det faktum att det är en skönlitterär text som 

studeras ställer. Bråkenhielm påvisar det särskilda samspel mellan innehåll och form som 

råder i skönlitterära texter, och menar att den livsåskådning som kommer till uttryck i en 

litterär text i en analys måste förstås också i relation till formmässiga dimensioner som är 

specifika för litterära verk. 48 Denna förståelse av litteraturens form, i relation till den litterära 

gestaltningen av den andre och marginaliserade röster, fördjupas ytterligare i Siv Illmans 

bidrag till Modernitetens ansikten. Detta kapitel utgörs av reflektioner över hur författaren 

Mirjam Tuominen behandlar existentiella erfarenheter i sitt verk Gud är närvarande. Illman 

visar hur Tuominen använder det hon kallar ”dolda sidor av språket” för att göra röster som 

vanligtvis inte brukar uppfattas hörbara och lyfta fram utsatta och marginaliserade människor 

och ge plats åt både det autonoma subjektet och den autonomt andra. Exempel på dessa dolda 

sidor av språket som Illman pekar på är aforismer, tankestreck och tystnader samt bruket av 

en poetisk form som lyfter fram både människan och religionen som komplexa fenomen. 49 

   Reflektioner över litteraturens potential att visa på olika möjligheter och bearbeta 

existentiella frågor återfinns även i antologin Att fånga världen i ord: litteratur och 

livsåskådning – teoretiska perspektiv (2003). I fokus i denna antologi står frågan om hur det 

                                                           
48 Carl-Reinhold Bråkenhielm & Torsten Pettersson (red.) (2001). Modernitetens ansikten: livsåskådningar i 

nordisk 1900-talslitteratur. Nora: Nya Doxa, s. 20-21.  
49 Bråkenhielm & Pettersson (red.) (2001), s. 164-166. 
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är möjligt att analysera livsåskådningar i skönlitterära verk och om litteraturen kan uttrycka 

sanningar om människan och världen. 50 Även i antologin Livet enligt människan: om 

livsåskådningsforskning (2013) berörs studiet av litteratur och livsåskådningsfrågor. I kapitlet 

”Litteratur och livsåskådningsfrågor – om den meningsskapande döden” reflekterar Maria 

Essunger över möjligheten att uttrycka existentiella frågor och erfarenheter i litteraturen, och 

pekar på litteraturens möjlighet att utmana läsaren till att ställa frågor till sig själv och vända 

sig kritisk till sin egen förståelse av, i detta fall, döden och livets ändlighet. 51  

   Reflektioner över form och innehåll och litteraturen relevans för det verkliga livet och för 

att bearbeta existentiella frågor utgör även en stor del av Essungers avhandling Kärlekens 

möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och Lars 

Ahlin (2005), ett tydligt exempel på en studie av specifika litterära verk med fokus på frågor 

och teman av livsåskådningsvetenskaplig relevans. Essunger utför en analys av tre verk av 

Mauriac och Ahlin, en analys som mynnar ut i reflektioner kring två möjliga kärleksvisioner 

och en möjlig livshållning som bygger på en försonande kärlek. Avhandlingen tar avstamp i 

livsåskådningsproblematik som rör relationer, mellanmänskliga liksom mellan människa och 

Gud, och analyserar hur detta tar sig uttryck i de skönlitterära texterna genom en teologisk 

reflektion. Essungers analys behandlar därmed både litterära aspekter genom en formanalys 

som fokuserar bland annat komposition, språk och perspektiv, och teologiska och 

innehållsinriktade aspekter genom att undersöka texternas centrala motiv som rör 

livsåskådningsfrågor utifrån vissa relevanta teologiska teman. Essungers tolkning och 

förståelse av de livsåskådningsmässiga frågor, svar och aspekter som utläses ur de litterära 

verken pekar på skönlitteraturens förmåga att åskådliggöra både specifika och 

allmänmänskliga teman med livsåskådningsmässig relevans, och att även utmana och kanske 

hjälpa läsaren att ta ställning i dessa frågor i sitt eget liv. Avhandlingen avslutas med en 

reflektion över den ”kreativa tystnad” som de analyserade texterna enligt Essunger 

kännetecknas av, en kreativ tystnad som Essunger menar möjliggör texternas öppenhet inför 

olika tolkningar och att visa på texternas medvetna ofullkomlighet samt ”ännu inte realiserade 

möjligheter”. 52 Det Essunger i sin reflektion pekar fram mot är därmed det som utgör en del 

av utgångspunkten för denna uppsats, det vill säga litteraturens potential att hålla andra och 

                                                           
50 Carl-Reinhold Bråkenhielm & Torsten Pettersson (red.) (2003). Att fånga världen i ord: litteratur och 

livsåskådning - teoretiska perspektiv. Skellefteå: Norma, s. 56-57.  
51 Carl-Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger & Katarina Westerlund (red.) (2013). Livet enligt människan: om 

livsåskådningsforskning. Nora: Nya Doxa, s. 66-67; s. 88.  
52 Maria Essunger (2005). Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François 

Mauriac och Lars Ahlin. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2005, s. 368-369.  
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nya möjligheter öppna och inte reducera verkligheten till en enda. I förhållande till Essungers 

avhandling är det möjligt att förstå denna uppsats som en ansats till denna potential, som 

Essunger identifierar i de analyserade skönlitterära verkens ”kreativa tystnad”, som tar 

utgångspunkt i det litterära skapandet, för att undersöka hur denna potential kan realiseras i ett 

konkret sätt att skriva.  

 

4.3. Den andre och annanhet 

Kärlekens möjlighet av Essunger innehåller som ovan nämndes även teologiska reflektioner 

kring livsåskådningstematik som rör relationer. Ett framträdande tema i frågeställningarna för 

denna uppsats är litteraturens relation till och möjlighet att uttrycka annanhet och den andre, 

och här kan de reflektioner som Essungers forskning utgår från ställas i relation till detta 

tema. I sina analyser utgår Essunger från den judiska filosofen och teologen Martin Buber 

samt religionsfilosofen Vincent Brümmer som teologiska samtalspartners. Med hjälp av 

Brümmers teorier om olika former av kärlek formulerar hon två former av kärlek, opersonlig 

kärlek och personlig kärlek, och relaterar dessa former till Bubers förståelse av skillnaden 

mellan en Jag-Det-relation och en Jag-Du-relation. I den opersonliga kärleken, Jag-Det-

relationen, ser den ena parten den andre som objekt, och tillåter inte detta ”objekts” autonomi. 

I den personliga kärleken, Jag-Du-relationen, är båda parterna subjekt för varandra, och som 

sådana oersättliga och oumbärliga. 53 I Bubers filosofi är relationaliteten grundläggande för 

den mänskliga existensen. Jag-Det-relationen uppstår genom att världen förstås som 

erfarenhet, men Jag-Du skapar istället en värld av relationer, världen som människan själv 

deltar i. Essunger tolkar Bubers filosofi som att det är ”äktheten och den totala hängivelsen” 

eller bristen på detsamma i mötet med den andre som avgör om relationen är en Jag-Du-

relation eller en Jag-Det-relation, av vilka endast Jag-Du-relationen verkligen är en relation. 54  

Reflektionerna kring dessa olika former av kärlek och relationer till den andre kan relateras 

till frågorna för denna uppsats som handlar om möjligheten att gestalta den andre och det 

främmande i dess annanhet. Det både tanken om den andre i dennes annanhet och förståelsen 

av Jag-Du-relationen, den andre som subjekt, tycks fara efter är respekten för den andre som 

en helt annan, en unik annan som vi endast kan erfara genom att möta. Förståelsen av den 

andre för denna uppsats rör sig dock ifrån den förståelse som kan utläsas ur de teologiska 

reflektioner som Essunger presenterar, då denna bygger på olika former av kärleksrelationer, 

                                                           
53 Essunger (2005), s. 63-68.  
54 Essunger (2005), s. 71-74.  
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relationer som kräver den äkthet och totala hängivelse som Essunger nämner. Den ”den 

andre” som aktualiseras i frågeställningarna för denna uppsats är inte nödvändigtvis en andre 

som vi står i relation till, en andre som vi känner. Istället vill formuleringen hålla öppet för att 

den andre kan vara en främling, att den andre är varje människa, och inte på förhand definiera 

den relation genom vilken vi möter den andre i dennes annanhet.  

   Den forskning som presenterats ovan behandlar främst reflektioner kring vad litteraturen 

kan uttrycka, och det denna uppsats avser till att tillföra till detta perspektiv är ett ytterligare 

fokus på hur litteraturen kan uttrycka särskilda erfarenheter av livsåskådningsmässig och 

existentiell karaktär. Forskning som rör möjligheten att litterärt gestalta den andre och 

annanhet förekommer dock även inom andra fält än det tvärvetenskapliga mötet mellan 

litteraturvetenskap och livsåskådningsvetenskap eller teologi, och i ett relativt nytt bidrag till 

detta fält, Maria Beville, Marie Lauritzen och Susan Yi Sencindivers Otherness: A 

Multilateral Perspective (2012), förekommer ett perspektiv som tar sig an frågan om hur det 

är möjligt att berätta den andre. I ett av bokens kapitel, ”How to narrate the other” skriver 

Svend Erik Larsen om hur den andre inte längre kan berättas som den Andre, som en gud, en 

demon eller ett monster som ikläs dessa roller för att kunna positioneras på en tydlig plats 

med en tydlig identitet.  Den andre är ingenting främmande, fjärran Annat utan är inbäddad i 

vår omgivning, vilket, skriver Larsen, blir ännu mer uppenbart i dagen sammanhang av 

mångkulturella miljöer i globaliserade kulturer. 55 För att kunna berätta den andre idag 

framhåller Larsen en narrativ metod utan en stängd struktur, en narrativ metod som visar på 

olika möjligheter och konsekvenser. Larsen kallar dessa narrativ för ”bundle stories”, möjligt 

att översätta till knippesberättelser eller bunthistorier, vilket implicerar en förståelse av 

berättelser som ett knippe av olika historier, olika möjligheter, olika trådar och utfall och som, 

skriver Larsen, hanterar den immanenta annanhet som människan möter i sitt vardagliga liv. 56  

    

4.4. Inspiration och utveckling 

Larsens forskningsbidrag innebär en narrativ metod för att hålla texten öppen och låta den 

visa på olika möjligheter vilket ger utrymme för annanheten i tillvaron och världen. Detta 

perspektiv har dock en specifik förankring i en kontext av en globaliserad värld där kulturella 

gränser suddas ut, och detta är inte ett perspektiv som nödvändigtvis behöver avgränsa de 

                                                           
55 Svend Erik Larsen, “How to narrate the other”, i Maria Beville, Marie Lauritzen & Susan Yi Sencindiver 

(red.) (2012). Otherness: A Multilateral Perspective. Frankfurt, DEU: Peter Lang AG. ProQuest ebrary. Web. 24 

november 2014, s. 202.  
56 Larsen i Beville, Lauritzen & Sencindiver (red.) (2012), s. 208-209.  
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erfarenheter som frågeställningen för denna uppsats berör. Avsikten med denna uppsats är 

dessutom att finna olika föreställningar, strategier och metoder för att skriva fram särskilda 

erfarenheter, och inte nödvändigtvis att hitta en, enskild och renodlad metod för detta projekt. 

Larsens text betonar dock ett par nyckelteman som återkommer i en stor del av den forskning 

som presenterats i denna översikt. Det handlar om litteraturens öppenhet för olika möjligheter, 

både inom och utom texten, samt relationen mellan innehåll och formmässiga aspekter av 

skönlitterära verk, två teman som båda ger litteraturen en särskild potential att uttrycka 

livsåskådningsrelaterade och existentiella frågor och erfarenheter. Denna förståelse av 

betydelsen av både innehåll och form för litteraturen kommer att avspeglas i denna uppsats, 

då både innehålls- och formmässiga aspekter kommer att fokuseras i analysen. 

Frågeställningarna för denna uppsats inspireras också av denna tidigare forskning i den 

mening att de tar vid där det konstateras att språket och litteraturen kan och har möjlighet att 

uttrycka vissa teman, frågor och erfarenheter av livsåskådningskaraktär, liksom att detta görs i 

specifika skönlitterära verk, och frågar hur detta då, rent konkret, kan låta sig göras. 

Sammanfattningsvis fokuserar denna uppsats mer den litterära och kreativa 

skapandeprocessen än färdiga litterära verk, och avser att bidra med åtminstone ett något 

vidgat perspektiv på litteraturens möjligheter och gränser med fokus just på det litterära 

skapandet när det gäller erfarenheter av det främmande, den andre, annanhet och lidande.   
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Kapitel 5. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

 

 

I följande kapitel kommer några begrepp som är centrala för uppsatsens syfte och som 

används i analysen av materialet att definieras och problematiseras. Kapitlet innehåller ett 

avsnitt med litteraturspecifika definitioner och problematik, reflektioner kring 

livåskådningstematiken samt särskild problematik som behöver behandlas innan arbetet kan 

gå vidare. Efter detta följer en genomgång av ett par centrala begrepp som har en särskild 

teoretisk bakgrund och förankring och samt övriga begrepp vilkas betydelse i denna uppsats 

behöver specificeras. Genomgången avser att göra det åskådligt hur dessa begrepp används i 

analysen.   

 

5.1. Litteratur 

Begreppet litteratur är centralt i denna uppsats och används frekvent, inte minst i uppsatsens 

frågeställningar, men innebörden av detta begrepp, vad litteratur egentligen är eller vad som 

egentligen är litteratur, är inte självklart. Litteraturvetaren Torsten Pettersson reflekterar i 

boken Dolda principer: kultur och litteraturteoretiska studier över vad litteratur är. Han 

skriver att uppgiften att definiera vad litteratur är vid en första anblick är lätt: ”romaner, 

noveller, dikter och dramer” utgör exempel på litteratur, och texter så som essäer och 

memoarer utgör gränsfall som också visar just att det finns en gräns mellan vad som är 

litteratur och vad som inte är litteratur. Svårare blir det när handlar om att definiera vad 

litteratur är för något, vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en text ska vara 

litterär. 57 Pettersson betonar vikten av att förstå att texter inte är litterära ”i kraft av en enda 

egenskap”, det vill säga, det finns inte ett universellt kriterium eller en universell egenskap 

som behöver vara uppfylld för att en text ska vara litteratur. Istället handlar texters litteraritet 

om en kombination av olika egenskaper, som inte behöver vara helt sammanhängande och 

inte heller står i någon hierarkisk relation till varandra. De egenskaper som kan tillskrivas 

litteratur behöver inte heller vara unika för litterära texter, men när en text är litteratur 

kombineras, konkretiseras och fokuseras de på särskilda sätt som gör att texten betraktas som 

just litteratur. 58 

                                                           
57 Torsten Pettersson (2002). Dolda principer: kultur- och litteraturteoretiska studier. Lund: Studentlitteratur, s. 

111.  
58 Pettersson (2002), s. 112-113. 
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   Petterson pekar på fiktiviteten som en central del av litteraturen; en egenskap som inte heller 

den ensam kan användas för att definiera litteratur, och ett kriterium som inte nödvändigtvis 

måste uppfyllas för att en text ska vara litterär, men som ändå kan sägas återfinns i de flesta 

litterära verk och som har en central plats inom (den västerländska) litteraturen. Pettersson går 

därefter vidare till att presentera tre element som står i relation till fiktiviteten och som han 

menar är viktiga egenskaper hos litterära texter; expressivitet, representativitet samt 

formgivning. Expressiviteten handlar om det litterära verket som ett uttryck för författarens 

skapande, vilket genom litteraturens egenskap av fiktion är ett fritt skapande där författaren 

själv kan bestämma vad som ska ske. Representativiteten handlar om att de personer och 

händelser som litteraturen berättar om ses som representativt för aspekter av verkligheten, och 

som därmed kopplar det litterära verket till verkligheten och ger det möjlighet att belysa 

denna. Den sista egenskapen, formgivningen, det vill säga formen, handlar om de ”strukturer 

och mönster” som både har ett värde i sig men också kan ha betydelse för expressiviteten och 

representativiteten, en egenskap som även den får sina möjligheter genom den frihet som 

fiktiviteten erbjuder. 59 

    Det finns alltså inte en enda universell och givet avgränsande definition av litteratur, men i 

denna uppsats kommer litteratur att förstås med hjälp av ovan presenterade teoretiska 

reflektioner som skrivna texter med en viss grad av fiktivitet. Förståelsen av litteratur som 

fiktion handlar inte om att förstå litteraturen som något som inte handlar om verkligheten, 

utan om att peka på litteraturen som någonting som kan bearbeta eller representera 

verkligheten i olika grad. Genom att skriva litteratur – vilket är den del av litteraturens 

område som denna uppsats fokuserar – fiktionaliserar man till viss grad genom orden, genom 

att använda symboler och utnyttja olika litterära former, även en företeelse som har förankring 

i verkligheten. En viktig aspekt av den litteraturdefinition som uppsatsens frågeställningar 

utgår från är därmed också en medvetenhet om litterär form och litterärt innehåll; det litterära 

konstnärliga uttrycket handlar inte bara om vad som sägs i texten, utan även om hur det sägs, 

och det är möjligt att förstå litteraturens specifika egenskap av litteratur just utifrån denna 

relation. Av denna anledning kommer både den litterära formen och det litterära innehållet att 

fokuseras i denna uppsats.  

 

 

                                                           
59 Pettersson (2002), s. 113-117; s. 132.  
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  Uppsatsen utgår inte från en renodlat funktionell definition av litteratur, det vill säga att 

litteraturen har en särskild funktion och att det är detta som gör vissa texter till litteratur. Då 

uppsatsen syftar till att ta reda på hur litteraturen kan uttrycka vissa erfarenheter, är det för 

denna uppsats viktigare att fokusera dessa erfarenheter och hur de kommer till uttryck i 

litterära texter. Detta för reflektionen över till nästa avsnitt, som handlar om relationen mellan 

litteratur och frågor med livsåskådningstematik.  

 

5.2. Livsåskådningstematik 

I denna uppsats möter litteraturen livsåskådningsrelaterade frågor som rör mötet med det 

främmande och annorlunda, möjligheten att förstå och ge plats åt den andre, de tystade, de 

marginaliserade, möjligheten att öppna upp för en förmedling av lidande. Frågor och 

erfarenheter som rör lidande och smärta men också erfarenheter av den andre, av det 

främmande men även att vara det främmande knyts samman av en existentiell tematik som rör 

ensamhet, utanförskap, främlingskap, smärta och sorg, men även kärlek och medlidande. 

Dessa frågor och erfarenheter tangerar även rent konkreta ämnen så som möjligheten att förstå 

den andre och det annorlunda, att släppa in det främmande i sitt liv och att ge röst åt de som 

inte blir hörda. I Livet enligt människan: om livsåskådningsforskning skriver Carl-Reinhold 

Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina Westerlund om denna sortens existentiella frågor 

- om människans villkor, livets mening, sorg, smärta och död, men även om glädje, födelse 

och kärlek - som någonting som har berört människan i alla tider, och som hör samman med 

det som går under benämningen livsåskådningar. Både de existentiella frågorna och 

människans livsåskådningar handlar om hur vi uppfattar livet och vår existens, vad vi sätter 

värde på, tror på och förstår som meningen med livet, och det är genom livsåskådningar som 

människan försöker besvara sina existentiella frågor. 60 

   Bråkenhielm, Essunger och Westerlund betonar människans behov av att bearbeta och 

uttrycka de frågor som aktualiseras inom ramen för en existentiell och livsåskådningsmässig 

tematik, och beskriver konsten som ett utrymme i vilket människor kan få möjligheten att 

samtala om dessa frågor. Olika konstnärliga uttryck, men i hög grad just berättelser och 

litteratur, används av människan för att tolka och beskriva livet, känslor och erfarenheter och 

bearbeta olika livsåskådningsfrågor. 61 I Livet enligt människan pekar de på en särskild 

egenskap hos det konstnärliga uttrycket, en mångfald av symboliska betydelser och 

                                                           
60 Carl-Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger & Katarina Westerlund (red.) (2013). Livet enligt människan: om 

livsåskådningsforskning. Nora: Nya Doxa, s. 9-11.  
61 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund (red.) (2013), s. 9; s. 23.  
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tolkningspotentialen, som gör just konsten till en givande plats att samtala om och aktualisera 

frågor av existentiell och livsåskådningsmässig art. 62 

   Uppsatsens frågeställningar berör erfarenheter som aktualiserar en tydlig existentiell och 

livsåskådningsmässig tematik och förutsätter även en nära relation mellan litteratur och 

livsåskådningsfrågor. Denna utgångpunkt tas utifrån just den förståelse av relationen mellan 

litteratur och livsåskådningsfrågor som formuleras i Livet enligt människan, en övertygelse 

om att litteraturen som ett konstnärligt uttryck på ett unikt sätt har möjlighet att uttrycka vissa 

erfarenheter. Förståelsen av litteratur som skrivna texter med en viss grad av fiktivitet samt 

betoningen av relationen mellan litterär form och litterärt innehåll är intimt förenad med 

denna förståelse, då det är genom alla dessa aspekter, fiktiviteten, innehållet och formen, som 

– enligt den förståelse som denna uppsats utgår från - litteraturen har en unik förmåga att 

uttrycka existentiella erfarenheter och frågor samt frågor med livsåskådningstematik.  

Genom uppsatsens stora fokus på litteraturspecifika frågor, reflektioner och problematik kan 

det verka som att uppsatsen främst är placerad inom litteraturvetenskapen, och litteraturen har 

onekligen en central plats i detta arbete. Utgångspunkten för detta fokus, för det syfte och de 

frågeställningar som uppsatsen ska besvara, är dock de livsåskådningsrelaterade 

erfarenheterna, den existentiella tematik som reflektionerna över litteraturen kretsar kring. Att 

denna uppsats placerar sig inom livsåskådningsvetenskapen och inte inom 

litteraturvetenskapen kan förklaras med att den ursprungliga frågan för detta arbete är hur det 

kan vara möjligt att arbeta med och förmedla erfarenheter av det främmande, mötet med den 

andre, erfarenheter av lidandet, i detta fall genom just litteraturen. Litteraturen är sekundär, 

det som kommer först är själva erfarenheterna och den existentiella tematiken, samt 

medvetenheten om dessa erfarenheter och behovet av att uttrycka dem, att dela med sig av 

dem, att göra sig själv eller andra förstådda.  

 

5.3. Problematik kring den litterära gestaltningen  

De definitioner av litteratur och litteraturens relation till erfarenheter och frågor med 

livsåskådningstematik som har presenterats ovan rör litteratur och litteraritet i vid mening, 

men en särskild problematik som rör det som denna uppsats egentligen fokuserar, den litterära 

gestaltningen av erfarenheter av det främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos 

den andre och av lidande, behöver också behandlas. Denna problematik rör framför allt två 

delar av denna gestaltning; att skriva fram erfarenheter av och hos den andre samt 

                                                           
62 Bråkenhielm, Essunger & Westerlund (red.) (2013), s. 23-24.  
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erfarenheter av lidande. I denna formulering ryms tre helt olika sorts gestaltningar, som skiljer 

sig åt i fråga om vems erfarenheter det är som gestaltas och hur. Att skriva om egna 

erfarenheter – till exempel av lidande -, att skriva om erfarenheter av den andre – ett möte 

med den andre eller erfarenheter av den andres lidande - och att skriva om erfarenheter hos 

den andre – exempelvis den andres lidande – är tre olika saker, och en medvetenhet om detta 

och de förutsättningar som dessa skillnader utgör är nödvändigt för att möjliggöra en litterär 

gestaltning som gör rättvisa åt dessa erfarenheter.  

   Att skriva om egna erfarenheter möjliggör för en subjektiv gestaltning, utan anspråk att tala 

för andra eller att nödvändigtvis göra de egna erfarenheterna till universella erfarenheter. 

Detta kan handla om att skriva om egna erfarenheter av lidande, men gäller även för 

erfarenheter av det främmande och annorlunda i det egna livet, så som känslor och 

erfarenheter som upplevs av och inom subjektet och som kan tyckas obegripliga eller 

outsägliga, upplevelsen av att inte känna sig själv eller erfarenheter av någonting främmande 

eller avvikande inom det egna jaget, så som galenskap. 

   Att skriva om erfarenheten av den andre innebär att skriva om någonting utanför det egna 

jaget, om mötet med den andre eller erfarenheten av att bevittna eller på annat sätt bli 

medveten om den andres lidande. Författaren kan fortfarande skriva subjektivt, men 

erfarenheten gäller ändå någonting utanför detta subjekt, att möta någonting som inte är ”jag” 

och det som är främmande i världen omkring. Gränsen mellan denna gestaltning och den 

tredje slags gestaltning som gestaltningen av den andre och av lidande kan innebära kan dock 

vara fin. Att skriva om erfarenheter hos den andre handlar om att skriva för andra, att skriva 

ur en annans perspektiv eller försöka ge ord åt någon annan, det vill säga att skriva som en 

röst för någon annan. Det kan handla om ett försök att berätta den andres berättelser, att 

berätta om de som det tidigare inte har berättats om, att försöka ge röst åt den som inte har en 

egen röst, eller att konkret försöka skriva om den andres lidande ur ett perspektiv som inte tar 

en subjektiv, i författarens utifrånperspektiv rotad utgångspunkt.  

   Denna litteraturspecifika problematik berör en rad ämnen, från estetisk utformning till 

trovärdighet till ansvar. Utifrån ansatsen att i det litterära skrivandet göra rättvisa åt den 

andres annanhet innebär försöket att skriva om erfarenheter hos den andre, exempelvis av 

lidande, den mest problematiska gestaltningen. Även om tanken är god vid ett försök att ”ge 

röst åt den utan röst” finns i detta projekt en mycket stor problematik som det är viktigt att 

vara medveten om. Att tala för någon annan kan innebära att stjäla denne persons utrymme, 

eller att göra våld på dennes historia och egna upplevelser, och att skriva om och för andra 
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innebär en risk att göra denna eller dessa andra till objekt eller att osynliggöra deras egenskap 

av någon eller några ”helt andra”. Det samma gäller i viss mån att skriva erfarenheter av den 

andre, där författaren måste sätta ord på någon som inte är hen själv, och därmed löper risk att 

göra den andre till ett objekt och att inte kunna göra rättvisa åt dennes annanhet.  

   Samtidigt måste här ges utrymme åt en konstnärlig frihet och litterär öppenhet, litteraturens 

förmåga att skriva fram olika möjliga världar, den frihet och distans till verkligheten som 

uppstår i och med litteraturens – i högre eller lägre grad – egenskap av fiktion, och kanske 

framför allt det som har formulerats ovan om litteraturen som ett rum för att reflektera över 

och bearbeta existentiella frågor som rör just människans liv och villkor och delade värld. 

Trots allt utgår uppsatsen frågeställningar från att det kan vara möjligt att skriva fram 

erfarenheter av det främmande och annorlunda, den andre och den andres lidande och göra 

rättvisa åt dess annanhet genom litteraturen. I detta arbete är det dock viktigt att hålla i minnet 

den problematik som har formulerats ovan, och försöka finna möjliga sätt att hantera denna 

problematik.  

 

5.4. Den andre  

”Den andre” är ett begrepp som i denna uppsats används för referera till den andra människan, 

den som inte är ”jag”, främlingen, som jaget möter i dess annanhet och kan, eller måste, 

förhålla sig till.  

   I Lévinas: en introduktion beskriver Peter Kemp hur den fransklitauiska filosofen 

Emmanuel Lévinas byggde sin etik på just detta förhållande, idén om den Andre som en 

person som vi möter, som är en annan frihet, en egen verklighet som jaget inte har någon 

makt över och enligt Lévinas etik endast kan möta ansikte mot ansikte. Jaget kan endast lära 

känna den andre genom att öppna sig för den andre och erkänna hans eller hennes rätt som 

någon helt annan. Utgångspunkten för denna förståelse hos Lévinas var en kritik mot idén att 

det är möjligt att etablera ett förhållande till det Andra genom en föreställning om det, genom 

att genom inlevelse försöka förstå det Andra. Lévinas menade att detta utgick från ett 

totalitetstänkande och reducerade det Andra till någonting utan ”konkret verklighet”, och 

hävdade att förhållandet till det Andra istället måste förstås utifrån tanken att det Andra är den 

Andre, en person som vi möter. Lévinas etik handlar just om den Andres närvaro i den egna, i 



41 

 

jagets värld; ”Det Andres främlingskap – att den Andre inte kan reduceras till mig, mina 

tankar, mina ägodelar – fullbordas just som etik” citerar Kemp Lévinas. 63  

   Lévinas etik handlar alltså om att undvika den sortens tänkande som mycket av den 

västerländska filosofin enligt hans kritik har utgått från; försöket att övervinna skillnaden 

mellan de Samma och det Andra genom en syntes, som inte respekterar det Andra eller den 

Andre som ”absolut Annat”. 64 I Tiden och den andre, en samling med föreläsningar som 

Lévinas höll under 1940-talet, formulerar han en förståelse av relationen mellan jaget och den 

andre genom jagets oundvikliga och ofrånkomliga ensamhet:  

 

”Vi är omgivna av varelser och ting med vilka vi upprätthåller relationer. Genom synen, beröringen, 

inkännandet, det gemensamma arbetet är vi tillsammans med de andra. Alla dessa relationer är 

transitiva: jag vidrör ett objekt, jag ser den Andre. Men jag är inte den andre. Jag är helt ensam.” 65 

 

Lévinas såg det kvinnliga som det absolut andra, kvinnan som den andre, den ”absolut 

motsatta motsatsen”, vars väsen är dess alteritet eller annanhet. 66 Detta är en föreställning 

som har mött kritik bland annat från den franska filosofen Simone de Beauvoir, som med sin 

banbrytande bok Det andra könet ger ett konkret exempel på hur begreppet ”den andre” kan 

användas för att peka på en samhällelig och kulturell problematik. I Det andra könet visar de 

Beauvoir hur kvinnan i samhället och kulturen har fått positionen som den avvikande.  

Mannen ses som norm och regel – exempelvis, skriver de Beauvoir, betyder ordet ”les 

hommes” på franska både ”männen” och ”människorna” (vilket ju kan jämföras med 

svenskans ”män”, ”mänsklighet”, ”människor”). Kvinnlighet ses som en begränsning, ett 

negativt definierande särdrag; däremot ”är detta att vara man inte något särdrag”. 67 de 

Beauvoir identifierar andrefieringen, uppdelningen mellan jaget och den Andre, som en 

process ”lika ursprunglig som själva medvetandet”, dock inte alltid med utgångspunkt i en 

uppdelning mellan könen. Däremot, visar hon, är det uppenbart att kvinnan genom historien 

ställts i en motsatt relation till mannen, mannen som norm, och att ”Han är Subjektet, det 

                                                           
63 Peter Kemp (1992). Lévinas: en introduktion. I översättning av Rikard Hedenblad. Göteborg: Daidalos, s. 39-

41.  
64 Kemp (1992), s. 39.  
65 Emmanuel Levinas (1992). Tiden och den andre. I översättning av Erik van der Heeg och Sven-Olov 

Wallenstein. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion, s. 32.  
66 Levinas (1992), s. 69.  
67 Simone de Beauvoir (1995). Det andra könet. I översättning av Inger Bjurström och Anna Pyk. Ny pocketutg. 

Stockholm: PAN/Norstedt, s. 11-12.  
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Absoluta – hon är det Andra”. 68 Detta är uppenbart i den framställning av kvinnan som just 

Lévinas ger, och som de Beauvoir kritiserar i en not tidigt i Det andra könet. I sin förståelse 

av kvinnan som ”det absolut Andra”, menar de Beauvoir, tycks Lévinas glömma att kvinnan 

också är ett medvetande och upplever sig själv som ett sådant.  Lévinas utger sig för att ge en 

objektiv beskrivning av den andre, men lyckas endast, genom att tala om kvinnan som ett 

mysterium, tala ur ett manligt perspektiv, då kvinnan kan vara ett mysterium eller en gåta 

endast för mannen. På så vis, skriver de Beauvoir, bekräftar bara Lévinas beskrivning det 

manliga privilegiet att definiera och utgå från sitt eget perspektiv. 69 

   Ytterligare en förståelse av begreppet den andre kan hämtas från Edward. W. Saids bok 

Orientalism. Said använder begreppet för att beskriva Europas relation till Orienten, som han 

menar i västerländsk kultur utgjort ”en av dess mest inpräntade och oftast återkommande 

bilder av Det Annorlunda”. Orienten har även fått utgöra en motbild till Europa, som Europa 

definierat sig själv utifrån, och därmed utgjort det andra som Europa eller västerlandet både 

försöker förstå och samtidigt definierat sig själv i motsats till. 70 Said beskriver orientalismen 

som en ”politisk vision av verkligheten” som har möjliggjort en uppdelning mellan Europa 

och västerlandet som ett ”vi” och Orienten, Österlandet som ett ”de”.71 

   Förståelsen av begreppet den andre i denna uppsats begränsas till det som har behandlats i 

detta avsnitt, och ska därför inte förstås i relation till Lévinas, de Beauvoirs och Saids övriga 

teorier, exempelvis i skenet av de Beauvoirs existentialistiska filosofi och den syn på 

människan som denna implicerar. Definitionen av begreppet utgår framför allt från Lévinas 

förståelse av den andre som den helt andre i relation till jaget, vilket aktualiserar en 

existentiell tematik av ensamhet och möjligheten att möta en annan människa. de Beauvoirs 

och Saids mer konkreta förståelser av hur föreställningen om den andre verkat i samhälle och 

kultur för att exkludera och särskilja är dock också viktiga för att visa på en förståelse där den 

andre är den som ses som främmande, den som hålls utanför eller marginaliseras, en 

förståelse som också visar på den makt som följer med begrepp så som den andre.  

 

5.5. Annanhet  

Ett begrepp som förekommer i anslutning till förståelsen av den andre, liksom erfarenheter av 

”det främmande och det annorlunda” så som dessa begrepp används i frågeställningen, är 

                                                           
68 Beauvoir (1995), s. 12-13.  
69 Beauvoir (1995), s. 453.  
70 Edward W. Said (2000). Orientalism. I översättning av Hans O. Sjöström. [Ny utg.] Stockholm: Ordfront, s. 

64.  
71 Said (2000), s. 117.  
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begreppet annanhet, som här kort ska definieras. Både Lévinas och de Beauvoir formulerar i 

sina verk förståelser av annanhet, eller alteritet. Begreppet annanhet används dock trots detta i 

denna uppsats, då detta begrepp tydliggör relationen mellan annanhet och den andre liksom 

det annorlunda. Peter Kemp introducerar i sin bok om Lévinas tänkande annanheten eller 

alteriteten i den tanke som utgör utgångspunkten för Lévinas filosofi; motståndet mot att 

generalisera och tänka i totaliteter, eller att ”neutralisera tingen”. Genom denna generalisering 

försvinner alteriteten, det verkligt andra, och därför kan denna generalisering enligt Lévinas 

innebära ett förtryck. Genom att försöka tvinga ”engångsfenomenet, det enkla och 

enastående”, till exempel ett mänskligt subjekt, att vara någonting annat, någonting som 

tanken kan greppa och som kan betraktas som en neutral storhet, utraderas denna alteritet, 

exempelvis det mänskliga subjektets egenskap av någon verkligt annan. 72 I Tiden och den 

andre skriver Lévinas om den andre som jagets nästa, som kan förstås som den som ”är det 

som jag inte är”. Detta, skriver Lévinas, beror inte på ”hans karaktär, fysionomi eller 

psykologi” utan på själva den andres alteritet, hans annanhet. Det är inte friheten som först 

och främst kännetecknar den andre, utan dennes alteritet; ”den andre har alteriteten som sitt 

väsen”. 73  

   Hos de Beauvoir, som antar en förståelse av den andra med förankring i kulturella, 

samhälleliga och historiska företeelser, definieras alteriteten som ett grundbegrepp för det 

mänskliga tänkandet, en nödvändighet som hjälper kollektivet att definierar sig själv utifrån 

och mot det Andra. de Beauvoir identifierar därmed alteriteten, annanheten, som en 

grundläggande komponent för det tänkande som definierar vissa människor som ”de andra”, 

och visar även hur detta tänkande placerar jaget, självet, det kollektiv som definierar sig själv 

som ”Ett”, som ett subjekt, och samtidigt gör det andra till ett objekt. 74 

   I denna uppsats kommer annanhet att förstås som det unika hos någon eller något, den 

andres egenskap av någonting fullkomligt annat och eget i relation till jaget. Det kan därmed 

sägas att annanhet får en positiv betydelse, som någonting som kan försvaras och göras 

rättvisa åt så som Lévinas formulerar. När det gäller det litterära skrivandet handlar detta om 

att erkänna annanheten hos någon och inte försöka införliva den i det egna eller det bekanta, 

det som Lévinas benämner ”det Samma”. de Beauvoirs förståelse av annanhet är dock också 

viktig att hålla i minnet, då det pekar på risken med ett annanhetstänkande som skapar en 

uppdelning mellan ”vi och dem” och fråntar den andre dess egenskap av subjekt.   

                                                           
72 Kemp (1992), s. 35.  
73 Levinas (1992), s. 68; s. 71.  
74 Beauvoir (1995), s. 13.  
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5.6. Övriga begrepp 

Det främmande – det okända, det vi inte har kunskap om, det vi själva inte kan erfara. 

Det annorlunda – det som avviker från den rådande normen i det aktuella sammanhanget.   

Lidande – psykisk och fysisk smärta, trauma, sorg, förlust, utanförskap, sammanbrott, 

vansinne, skyddslöshet. Erfarenheter som är främmande i den meningen att de inte kan direkt 

erfaras av någon annan än den eller de som upplever det.  

Det bekanta – samlingsbegrepp för det välkända, den rådande ordningen, det egna, jaget, det 

vill säga det som ställs i opposition till det främmande, det annorlunda, det andra och den 

andre. 

Det obekanta – samlingsbegrepp för det främmande, det annorlunda, det andra och den 

andre. Det som inte får plats eller som osynliggörs inom den rådande ordningen.  

Gestaltning – åskådliggörning av erfarenheter, i detta fall genom en litterär framställning.  

Förmedling – övergången från erfarenhet till en litterär text som kan delas, läsas av andra.  

Skriva fram (erfarenheter) – att genom det skrivna ordet gestalta (erfarenheter).  

Skrivande – processen att litterärt gestalta, den skapande akten som leder till en litterär 

gestaltning. Skrivandet innebär ett aktivt skapande av en litterär text.  

Marginaliserad – används i detta sammanhang i en social, samhälleligt kontext; individer 

eller grupper av individer som förpassas till samhällets gränstrakter, långt från maktens 

centrum, vars röster sällan hörs och vars berättelser sällan berättas.  

Exkluderad – används i detta sammanhang i en social, samhälleligt kontext; individer eller 

grupper av individer som hålls utanför i samhället, utanför makten, vars röster inte hörs och 

vars berättelser inte berättas. 

Det obegripliga, det outsägliga – erfarenheter och företeelser som inte tycks möjliga att 

förstå, som inte tycks ha en mening, som inte tycks kunna förklaras.   

[Det som talar om] någonting annat – det som ställer upp alternativ, som antyder att det 

finns andra möjligheter, andra verkligheter, andra sätt att förstå världen. Det som inte är 

bekant.   

Reduktion/att reducera – att förminska verklighetsförståelsen som gestaltas till en eller få 

möjligheter, att stänga ute eller försöka anpassa det som inte passar in i den egna 

verklighetsförståelsen.  

Stänga texten – att uttrycka någonting definitivt, att utesluta tolkningsmöjligheter, att stänga 

ute det främmande, annorlunda och det obestämbara från den skrivna texten.   
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Kapitel 6. Analys 

 

 

6.1. Litteraturens gränser och våld  

De tre perspektiven formulerar alla på olika sätt en problematik som berör det litterära 

skrivandets möjligheter att gestalta verkligheten, i synnerhet för att i texten kunna göra 

rättvisa åt det som är främmande och annorlunda, åt det andra eller den andre samt åt 

erfarenheter av lidande. De tre reflektionerna pekar alla på förekomsten av en gräns, dels en 

gräns för vad litteraturen kan uttrycka, men även en gräns mellan jaget och den andre, det 

bekanta och det främmande, som måste erkännas men som det i det litterära skivandet även är 

möjligt att arbeta med och förhålla sig till. Med hjälp av Anders Johanssons analyser är det 

möjligt att formulera en första föreställning (föreställning 1, gestaltningens våld) kring denna 

gräns och vad den innebär för ett skrivande som vill gestalta erfarenheter av det främmande, 

annorlunda och den andre. Utifrån Theodor Adornos begrepp identitet och icke-identitet 

beskriver Johansson risken att genom ordens benämnande och beskrivande reducera 

verkligheten och stänga texten för olika verklighetsförståelser och möjligheter. 75 Johansson 

visar på tänkandets benägenhet att identifiera, genom att inordna det som är obekant och 

främmande, det icke-identiska andra, under den bekanta identiteten, och därmed göra våld på 

det som gestaltas genom att förneka skillnaderna och den andres annanhet. Som en del av 

tänkandet, en form av tänkande, står det litterära skrivandet inför samma problematik. Genom 

att benämna och bestämma objekt kan skrivandet tvinga in det andra och den andres annanhet 

under det bekanta, vilket gör att skillnaderna dem emellan, exempelvis mellan jaget och den 

andra människa, upplöses. Den andres annanhet förnekas, och kan inte göras rättvisa. 76  

   Denna utmaning och problematik behandlar även Carin Franzén utifrån begreppet 

benämnandets våld, ett motiv som Franzén i För en litteraturens etik identifierar som en 

central problematik i Frostensons författarskap. Franzén visar hur Frostenson i sina verk söker 

göra motstånd mot det blanka språk som hon menar används inom många sociopolitiska och 

massmediala diskurser. I detta språk tillåts inte det andra, det tvetydiga och mörka vara 

närvarande. 77 Detta språk gör våld på verkligheten och på individen genom att benämna, och 

i och med detta våld skapas i detta språk ett mycket begränsat utrymme för den andre. Detta 

                                                           
75 Johansson (2003), s. 31-32.  
76 Ibid.    
77 Franzén (2007), s. 26-27.  
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kan jämföras med Johanssons förståelse av ett språk som genom att identifiera förnekar 

skillnader och den andres annanhet.  

    Benämnandets våld utgör en del av vad Franzén kallar benämnandets problematik, som 

handlar om motsättningen mellan språkets förmåga att framkalla och utplåna det eller den det 

benämner. Motsatsen till benämnandets våld är hos Franzén benämnandets kärlek, vilket 

utgör en föreställning (föreställning 2, viljan att gestalta) kring viljan och försöket men 

framför allt uppfattningen att det är nödvändigt att ge plats åt den andre i texten, i språket, 

som står både i motsättning till och är tätt sammanbundet med våldet i att bestämma den 

andre, att fånga det obekanta och andra i bekanta ord och begrepp. 78 Denna vilja att ge plats 

åt den andre i texten möter även en svårighet i de yttre och inre gränser för den litterära 

förmedlingen som Franzén urskiljer. Den yttre gränsen utgörs av historiens våld och det 

konkreta lidandet som har tystat rösterna av de som lider, och den inre gränsen ligger i 

svårigheten i att upprätta kontakt med den andre. Den inre gränsen är gränsen för 

identifikationen, gränsen som kan tolkas som utgjord av just den andre som en helt annan, den 

andres annanhet. Denna gräns utgör en utmaning för ett skrivande som vill göra rättvisa åt den 

andres annanhet och sätta ord på den andres lidande. 79 

   Föreställningen om gestaltningens våld formulerar hur språket genom att sätta ord på 

verkligheten, ting och individer reducerar verkligheten, och pekar även vidare mot nästa steg i 

problematiken, nämligen hur det är möjligt att benämna det andra eller den andra utan att 

reducera verkligheten och beröva den andre dennes annanhet. 80 Det föreställningen om viljan 

att gestalta, att skriva fram den andre, visar mot är en nödvändighet av just benämnandet för 

att alls kunna förmedla erfarenheter i den litterära texten. För att förmedlingen ska vara möjlig 

krävs en litterär gestaltning av ord, begrepp, namn och benämningar. Med Johansson kan 

frågan ställas: hur är det möjligt att skriva utan att identifiera det icke-identiska och inordna 

det under identiteten? Den första föreställningen kring skrivandets gränser som har 

formulerats kan därmed förstås som en konstruktiv utgångspunkt för ett förhållningssätt till 

litteraturens möjlighet att gestalta det främmande och annorlunda, den andre i dennes 

annanhet samt lidande. Detta förhållningssätt håller fast vid föreställningen kring viljan att ge 

plats åt den andre i texten, och möter de utmaningar som formulerats och erkänner sina egna 

begräsningar.  

                                                           
78 Franzén (2007), s. 135-136.  
79 Franzén (2007), s. 59-60.  
80 Franzén (2007), s. 135.  
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   I För en litteraturens etik identifierar Franzén ett sätt att skriva den andre och lidande utan 

att benämna, behärska och förklara. Detta skrivsätt består av en distanserad hållning, ett 

fåordigt och kärnfullt sätt att skriva som inte ger lidandet mening men ändå får det att tala. 

Denna distanserade hållning innebär ett kritiskt förhållningssätt som gör motstånd mot det 

språk som reducerar verkligheten och förnekar det andra och det främmande, det språk som 

tror att allting kan tala och förklaras och som därmed ger sken av en försoning, ett 

upphävande av alla avstånd. Distansen skapar ett utrymme där verkligheten kan utforskas 

bortom skenet av försoningen och det förklarande språkets reducerande av verkligheten. Från 

detta utrymme kan det vara möjligt att se någonting annat än det givna och förklarade. 81  

   Utifrån förståelsen av den dubbla rörelsen mellan den första föreställningen, benämnandet 

som riskerar att reducera eller objektivera den andre och den andra föreställningen, viljan att 

skriva fram den andre, blir det tydligt att även avståndet står i relation till dess motsats, 

närheten, och att denna närhet är nödvändig för att möjliggöra den litterära gestaltningen. 

Själva den litterära gestaltningen och försöket att skriva fram den andre innebär en närhet, 

men i denna närhet ligger också avståndet, distansen, gränserna för gestaltningen som utgörs 

av dess våld. Medvetenheten om den dubbla rörelsen mellan närhet och distans, försöket att 

förklara och förklarandets gränser, öppenheten inför det främmande och obekanta utan 

strävan efter likriktning eller försoning, utgör ytterligare en föreställning (föreställning 3, 

rörelsen mellan distans och närhet) som närmar sig ansatsen till ett skrivande som inte 

reducerar verkligheten och som gör rättvisa åt den andres annanhet. Centralt i denna 

föreställning är inställningen att allting inte kan förklaras och beskrivas, att det finns gränser 

för vad litteraturen kan och bör uttrycka, och dessa gränser står i tät förbindelse med den 

gräns som utgörs av den andres annanhet. 82 I sin analys identifierar Franzén utforskandet av 

dessa gränser som ett tema som aktualiserar rörelsen mellan närhet och distans. Gränsen som 

den andres annanhet innebär är gränsen mellan det egna jaget och den andre och möjligheten 

till inlevelse. 83 Franzén urskiljer dock identifikationen, en närhet till det gestaltade i form av 

inlevelsen och medlidandet, som en nödvändighet för att kunna gestalta lidandet. I denna 

gestaltning krävs därmed både avståndet och närheten. Ett samtidigt bevarande och 

uppluckrande av jagets gränser är nödvändigt för att åstadkomma en öppenhet mot den andre. 

Rörelsen mellan närhet och distans möjliggör en rörelse mellan olika identiteter som öppnar 

upp för en inlevelse, en öppenhet för den andre i dess annanhet, samtidigt som gränsen och 

                                                           
81 Franzén (2007), s. 150-151; s. 159-160.  
82 Franzén (2007), s. 150-151; s. 196-197. 
83 Franzén (2007), s. 45-47; s. 150-151. 
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skillnaden mellan jaget och den andre, mellan det bekanta och det obekanta, framträder och 

erkänns. 84 

   Även hos Walton framträder rörelsen mellan närhet och distans och avståndets 

nödvändighet för att förstå den andre i dennes annanhet i reflektioner över det litterära 

skrivandet. Walton visar hur annanheten endast kan upprätthållas om det finns ett avstånd, en 

tröskel, en distans som gör den andre till någon helt annan. Den andre måste ses som en 

autonomt annan, och respekteras i sin oreducerbara och oersättliga skillnad gentemot 

omvärlden. Först när denna distans upprätthålls kan ett verkligt möte ske och den andre kan 

förstås i sin annanhet. Avståndet och skillnaden är därmed nödvändigt för närheten och 

förståelsen för den andres annanhet. 85  

   Rörelsen mellan närhet och distans ger en möjlighet att utforska den litterära förmedlingen, 

och hos Franzén framträder denna rörelse som en möjlig första strategi (strategi 1, rörelser 

över gränser) för att skriva fram erfarenheter av den andre och även erfarenheter hos den 

andre, det vill säga att ge ord åt den andres erfarenheter. Genom att upprätthålla en närhet och 

en samtidig distans visar denna strategi vägen mot ett språk och ett skrivande som inte 

reducerar verkligheten men som öppnar upp texten för det främmande, det annorlunda och 

den andre i dennes annanhet. Närheten innebär en öppenhet inför den andre, gestaltningen av 

den andre som medför en rörelse över gränser, medan distansen består av ett upprätthållande 

av gränser och medvetenheten om den andre som just annan. Dessa gränser och denna 

medvetenhet innebär att i skrivandet låta den andre vara en helt annan i sin oreducerbara och 

oersättliga skillnad, att inte framställa den andre som en annan del av det bekanta, ett ”annat 

jag”. I sin analys av Trotzigs författarskap visar Franzén på denna strategi i ett poetiskt 

förhållningssätt som handlar om att röra sig över gränsen, över tröskeln mellan det yttre och 

det inre, mellan jaget och omvärlden, och mellan textens olika karaktärer. I denna rörelse 

uppenbaras både närheten och distansen, och en förbindelse mellan subjektet och den andre 

och världen upprättas genom att gränserna mellan dem överskrids i texten. 86 I det försök att 

skriva den andre och hålla texten öppen för det annorlunda som Franzén utforskar framträder 

också en inställning till identifikationen som ger företräde åt identifikationens rörlighet 

framför fastställandet av identiteten. Detta innebär att texten är öppen för en rörlighet över 

och mellan gränser och inte i första hand försöker bestämma fasta och väldefinierade 

identiteter. Exempel på detta är rörelser i texten som upplöser subjektets och objektens fasta 

                                                           
84 Franzén (2002), s. 84.  
85 Walton (2007a), s. 140.  
86 Franzén (2007), s. 39-45; 60-61.  
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identiteter, så som en otydlighet i vem eller vad i texten som upplever det som gestaltas, som 

gör texten öppen för denna rörlighet. 87  

   Föreställningen om en rörelse mellan närhet och distans möjliggör en medvetenhet om den 

språkliga gestaltningens nödvändighet för att ge plats åt det främmande, den andre och 

erfarenheter av lidande, och den samtidiga nödvändigheten av en distans och ett erkännande 

av de skillnader som utgör den andres annanhet i detta skrivande. Distansen, skillnaderna och 

gestaltningens våld kan tyckas innebära en ofrånkomlig begränsning för den litterära 

gestaltningen av det främmande och den andre. Det kan dock vara möjligt att istället utveckla 

denna begränsning till ytterligare en föreställning (föreställning 4, litteraturens oförmåga) 

kring en medvetenhet om den litterära gestaltningens oförmåga, där denna oförmåga även 

förstås som den litterära gestaltningens styrka. Oförmågan kan utifrån denna tolkning 

nämligen innebära en estetisk och kritisk potential och resurs. Till skillnad från ett skrivande 

som försöker bestämma sitt objekt, benämna och förklara, kan det litterära skrivandet som 

utgår från en medvetenhet om gestaltningens gränser och nödvändigheten i en rörelse mellan 

närhet och distans uttrycka just den obestämbarhet, disharmoni och oerhörda mångfald som 

verkligheten karakteriseras av. Detta skrivande undviker därmed att reducera verkligheten 

eller stänga texten för denna mångfald. 88Rörelsen mellan distans och närhet och den estetiska 

och kritiska resursen i litteraturens oförmåga som föreställningar kan utgöra utgångspunkter 

för ett konkret sätt att skriva litteratur på, strategier och metoder som syftar till att möjliggöra 

ett skrivande som inte reducerar verkligheten och stänger texten för dess möjligheter, men 

som fortfarande innebär en litterär gestaltning av ord och benämningar vilket i enlighet med 

den andra föreställningen om viljan att gestalta är nödvändigt för att den litterära 

förmedlingen alls ska vara möjlig.  

 

6.2. Mångtydighet, mångfald och fragment  

En specifik aspekt av föreställningen om hur den litterära gestaltningen kan förneka det 

annorlunda, främmande och den andres annanhet kan hämtas ur Johanssons analyser. Denna 

aspekt handlar om hur den litterära formen, som en enligt den litteraturdefinition som används 

i denna uppsats för litteraturen utmärkande egenskap, kan göra våld på de erfarenheter som 

gestaltas. Genom att pressa ned ett specifikt och unikt material i en färdig form som tonar ned 

det för materialet specifika och unika, som ger det en rak och tydlig handling, en rörelse mot 

                                                           
87 Franzén (2007), s. 45-47; s. 150-151. 
88 Franzén (2007), s. 109-111.  
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en lösning och ett gott och uppbyggligt slut, kontrollerar formen det som är annorlunda och 

obekant i materialet, det vill säga i de erfarenheter som gestaltas. Även om innehållet är en 

förmedling av oro, våld och disharmoni kan formen ordna denna disharmoni och ge ett 

intryck av en ordning och trygghet som innehållet inte kan förmedla. På så vis slätar formen 

över den oordning, det våld och den brist på harmoni som innehållet antyder, men den 

ordning som tycks uppstå i denna sorts konstverk är i själva verket ett våld, som innebär att 

det andra, det obekanta, förintas eller osynliggörs. 89 I ett skrivande som syftar till att gestalta 

erfarenheter av det främmande och annorlunda och göra rättvisa åt den andres annanhet samt 

lidande är detta en viktig problematik att förhålla sig till, då en omedvetenhet om formens 

möjliga våld över erfarenheten kan osynliggöra eller släta ut det disharmoniska och 

mångtydiga likväl som det specifika i dessa erfarenheter, och därmed reducera verkligheten 

och stänga texten. 

   Genom att relatera teoretiska reflektioner hos Johansson som rör konstens möjlighet att 

skapa en öppning för verklighetens mångfald av möjligheter med reflektioner över stil och 

form är det möjligt att utarbeta en strategi för ett skrivande som motarbetar den litterära 

formens våld över erfarenheten. Utifrån sitt teoretiska ramverk bestående av Adornos och 

Gilles Deleuzes estetiska teorier formulerar Johansson ett tänkande och ett skrivande som inte 

håller fast vid tron på möjligheten och nödvändigheten i att inordna det främmande, 

avvikande och obekanta i det bekanta. Johansson beskriver ett skrivandets anammande av det 

oprecisa och paradoxala, ett skrivande som visar på objektets motsägelsefullhet. Genom en 

åtskillnad mellan relationen mellan begrepp och det objekt som skrivandet ämnar gestalta som 

en bestämmande definition, och en möjlig ”plan” relation mellan begrepp och objekt, där 

objektet inte fästs i begreppet, pekar Johansson på möjligheten att i skrivandet röra sig från 

det givna. Istället för bestämmande definitioner skrivs en väv av ord, begrepp och bilder som 

inte fastnar och stannar vid en bestämning, som inte stänger texten utan håller den öppen för 

mångfaldens möjligheter fram. Detta utgör, betonar Johansson, inte en metod eller en lösning 

utan snarare en formulering av själva dilemmat med att tänka eller skriva och därmed 

identifiera och definiera, men pekar ändå framåt mot en syn på konsten och den estetiska 

erfarenheten som en unik möjlighet att överkomma detta dilemma. 90 Den plana relationen 

mellan begrepp och objekt, väven av ord och begrepp, ska visa att definitioner inte är 

naturgivna, att ord kan byta plats och meningar kan vara rörliga. Genom att förstå livet och 

                                                           
89 Johansson (2003). s. 138-141; Johansson (2008), s. 50. 
90 Johansson (2003). s. 32-33.  
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verket som en process, ett blivande¸ och uppenbara det faktum att allting har blivit till under 

vissa omständigheter, kan det vara möjligt att avslöja också hur allting också hade kunnat vara 

annorlunda än det blev. I det litterära verkets egenskap av process ligger alltså verkets 

möjligheter, även de möjligheter som inte aktualiserats till verklighet, och om det litterära 

verket synliggör dessa möjligheter innebär detta att det bär en potential att visa på någonting 

annat än det bestämmande som förnekar det obekanta andra i dess annanhet. Det Johansson 

visar på är en förståelse av litteraturen som en plats där en öppenhet för olika och samtidiga 

möjligheter kan uppstå, en plats där erfarenheter och objekt kan gestaltas utan att verkligheten 

reduceras och texten stängs, där icke realiserade möjligheter kan bevaras och en mångfald av 

mångtydiga, motsägelsefulla och levande bilder av ord kan skapas. 91  

    Den förståelse av det litterära verket som Johansson formulerar är ytterligare en 

föreställning (föreställning 5, öppningen mot mångfalden), som utgör ett motstånd mot en 

förståelse av tänkandet och skrivandet som representation, tanken att bilder och tecken står för 

någonting annat. Denna tanke stänger möjligheten för mångfalden att växa och försöker röra 

sig tillbaka till en föreställd ursprunglig enhet, en redan given uppfattning. 92 Genom att 

försöka visa på mångfalden och framkalla verklighetens möjligheter kan det litterära verket 

undvika att bestämma och definiera erfarenheter och objekt under en färdig representation.  

Istället för att inordna annanheten kan gestaltningen bli mångfaldig och flytande. Skillnader 

och motsättningar behöver inte kuvas och inordnas under en representation av det redan 

bekanta, vilket öppnar upp för det annorlunda, det andra och den andre. 93 Enligt denna 

förståelse av litteraturen innebär verket ett försök att bryta sig ur en rådande ordning, som 

utgår från oss själva, samhället eller objektet själv och som begränsar vad vi kan se när vi 

uppfattar ett objekt. Genom att framkalla en vision som öppnar upp verket mot mångfalden 

och möjligheterna som inte nödvändigtvis har realiserats uppenbarar konstverket dessa nya 

och andra möjligheter i det bekanta, i den rådande ordningen. 94 Hur denna tanke kan utgöra 

en givande föreställning för ett litterärt skrivande som vill skriva fram det främmande och inte 

förneka annanheten i det andra kan förstås utifrån Deleuzes formulerande av ett tänkande som 

inte tvingar in livet i dess egna kategorier. Istället ska tänkandet själv kastas ut i livets 

kategorier, och därmed göras öppet för den mångfald och det blivande som kan tolkas som 

                                                           
91 Johansson (2003), s. 34-37; s. 45-48.; s. 186-187.  
92 Johansson (2003), s. 144-145.  
93 Johansson (2003), s. 45-48;. s. 229.  
94 Johansson (2003), s. 222.  
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verklighetens mångfald och möjligheter, det annorlunda och främmande i dess annanhet. 95 

Detta kan utvecklas till en strategi (strategi 2, mångtydighetens strategi) som utgår från att det 

är just denna mångfald, de olika möjligheter som kan gestaltas, som kan åstadkomma en 

gestaltning av det främmande, annorlunda och den andre i dennes annanhet. Genom att öppna 

för olika samtidiga möjligheter kan texten öppna för det som är någonting helt annat, för det 

obekanta, och därmed för den andre i dennes annanhet. Detta innebär ett skrivande som 

istället för bestämmande definitioner utgörs av en rörlighet i begrepp och gestaltning, ett 

blottläggande av andra möjligheter genom att det mångtydiga och motsägelsefulla får 

utrymme i texten.  

   Genom att visa och ge plats åt mångfalden och verkets processkaraktär kan det litterära 

verket uppdaga öppningar, vägar till någonting nytt och omformande. Detta kan tolkas som en 

sida av litteraturen som bejakar det obestämbarheten, som istället för representation, 

bestämmande och definierande genom en distans och rörlighet håller texten öppen för andra 

möjligheter. Men texten får inte heller falla sönder, gestaltningen behöver även närhet och 

representation, ord och form för att alls finnas till, och här utgör Johanssons reflektioner över 

den litterära stilen en möjlig utgångspunkt för en strategi (strategi 3, öppningens materialitet) 

som utgår från det litterära verkets form i relation till dess öppenhet, rörlighet och 

obestämbarhet.  96 I denna strategi används den förståelse av litteraturens stil som Johansson 

ger även när det gäller litteraturens form. Om stilen förstås som ett sätt att skriva, ett 

uttryckssätt, textens ”personlighet”, utgörs formen av textens struktur och narrativa grepp, den 

språkliga gestalt som texten tar. 

   I Non-fiction utgår Johansson från en förståelse av den litterära stilen som ”det plan där 

språket rör vid livet”, ett slags mellanrum mellan språk och liv. Stilen är enligt denna 

förståelse varken vad som sägs eller hur det sägs utan upplöser själva distinktionen mellan de 

två kategorierna vad och hur. Stilen är både verkets förutsättning och resultat, verket bygger 

på stilen samtidigt som stilen blir till i verket, och kan utgöra öppningar, vägar till nya 

möjligheter, i verket. 97 Det perspektiv på litteraturen som Johansson tillhandahåller handlar 

främst om litteraturvetenskaplig tolkning, som kan uppenbara blivanden i texten, och därmed 

visa på textens möjligheter. Denna förståelse kan dock även visa mot ett sätt att skriva, ett 

förhållningssätt till det litterära skrivandet, som håller texten öppen och undviker att reducera 

verkligheten och de erfarenheter det gestaltar. På så vid står detta perspektiv även i relation 

                                                           
95 Johansson (2003), s. 44.  
96 Johansson (2003), s. 49.  
97 Johansson (2008), s. 82-83.  
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till de livsåskådningsmässiga frågor som gäller möjligheten att skriva fram erfarenheter av det 

främmande och annorlunda, av och hos den andre och av lidande, och framför allt utmaningen 

att göra rättvisa åt den andres annanhet.  Hur den förståelse av litterär stil som Johansson 

formulerar kan vara givande för att utforma en strategi kring ett litterärt skrivande som 

bejakar mångfald och obestämbarhet framträder när Johansson visar hur stilen enligt denna 

förståelse är det i verket som gör förändring och skapandet av någonting nytt möjligt. Stilen är 

en förutsättning för att en öppning ska kunna skapas i litteraturen; i stilen upplöses det 

subjektivas gränser, språk och liv, skapande och existens möts. Stilen är det skapande i vilket 

litteraturen kan överskrida sina egna begränsningar och bli och öppnas för någonting nytt och 

för verklighetens mångfald. Johansson menar att ett problem med denna förståelse är att 

litteraturen inte längre förblir litteratur när den överskrider sina gränser på detta sätt. 98  Utan 

att behöva gå så långt att litteraturen genom denna förståelse helt faller samman är det ändå 

möjligt att utvinna en strategi ur förståelsen av litteraturens stil som en öppning för 

verklighetens mångfald och möjligheter. Det litterära verkets stil och form kan vara den plats 

där textens ”vad” och ”hur” löper samman, en plats som både håller ihop texten, gör den till 

text, till litteratur, och samtidigt öppnar den för förändring och mångfald, för obestämbarheten 

och det rörliga. Detta innebär alltså inte en ny förståelse av vad stil och form innebär, utan en 

formulering av ett möjligt sätt att arbeta med stil och form för att öppna texten, för att uttrycka 

mångfalden av möjligheter i mötet mellan textens ”vad”, innehåll, och ”hur”, form.  

   I reflektionerna över formens våld på materialet, och hur det skulle vara möjligt att skriva 

utan att formen utövar detta våld på de erfarenheter som gestaltas, skriver Johansson om ett 

sätt att skriva i vilket formen böjer sig för materialet, men inte till den grad att formen helt 

upplöses. Istället består verket av en dialektik mellan form och innehåll, där formen inte är 

främmande för det material, de erfarenheter som gestaltas utan viker sig för det. Verket 

distanserar sig därmed från den yttre verkligheten och erbjuder andra möjligheter än det 

bekanta och harmoniska, öppnar för de möjligheter som inte aktualiserats men som visar att 

saker och ting hade kunnat vara annorlunda, och undviker därmed att reducera verkligheten. 99  

   Tillsammans med en medvetenhet om och resignation inför litteraturens begränsningar som 

hindrar skrivandet från att stänga texten med bestämningar och benämningar, kan stilen och 

formen som gestaltning av och öppning mot mångfalden och den andres annanhet finnas 

immanent i texten. Denna strategi kan bilda utgångspunkt för ytterligare strategier och 
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konkreta metoder för det litterära skrivandet som syftar till att möjliggöra och förverkliga just 

det denna föreställning formulerar; ett skrivande som uppenbarar och öppnas för en mångfald, 

som genom sin stil och form gestaltar denna öppenhet och mångfald och därmed kan skildra 

det andra och den andre i dess annanhet. Den litterära gestaltning som eftersöks måste både 

innehålla och uppdaga en rörlighet, en öppenhet, en obestämbarhet och ofärdighet som 

motverkar det definitiva, förslutande och reducerande, men samtidigt kunna bära upp sig själv 

som en litterär text och inte falla sönder i formlöshet. En formulering av ett skrivande som 

närmar sig detta finns i Johanssons analys av Vilhelm Ekelunds aforismer, som Johansson 

menar är skrivna i en fragmentarisk form som motverkar verkets oföränderlighet. Fragmentet 

som form skapar en dynamik av form och innehåll som framkallar en rörlighet som gör att 

verket inte stannar i just det definitiva, förslutande och reducerande. 100 Det fragmentariska 

skrivsättet som strategi (strategi 4, fragmentet), fragmentet som form och uttryck, skulle 

kunna möjliggöra en samtidig formmässighet och formlöshet, en samtidig öppenhet och 

skapande av mening, och visa på någonting bortom eller bakom texten, en öppning inför 

någonting annat eller mer. Denna formmässiga strategi kan även identifieras i Franzéns 

analyser, då Franzén urskiljer den fragmenterade formen och en språklig sönderdelning i de 

författarskap som hon analyserar. Franzén exemplifierar olika stilistiska och formmässiga 

grepp som alla kan relateras till den fragmenterade formen och utkristalliseras till metoder för 

det litterära skrivandet; ofullständigheter (metod 1, ofullständigheter), variationer (metod 2, 

variationer), upprepningar (metod 3, upprepningar), brottstycken (metod 4, brottstycken), 

enskilda bilder istället för en sammanhängande berättelse (metod 5, enskilda bilder), metoder 

som alla utgör sätt att undvika det sammanhängande och att bejaka det tvetydiga. Med 

utgångspunkt i föreställningen om öppningen för mångfalden kan mångtydighetens strategi, 

strategin för öppningens materialitet, fragmentet som strategi samt metoderna för det 

fragmentariska skrivandet förstås som möjliga sätt att hantera problematiken med det 

språkliga våldet och litteraturens gränser, samt uppfattningen att allting går att förklara och 

benämna, genom att åstadkomma en litterär form som fångar verklighetens komplexitet. Den 

litterära texten kan på så vis öppnas för världens mångfald, skillnader och disharmoni genom 

att denna mångfald, dessa skillnader och denna disharmoni uttrycks materiellt i texten. 101  
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6.3. Rösternas och gränsernas spel  

Viljan att skriva om lidande, i synnerhet den andres lidande, möter en specifik problematik 

som hör samman med föreställningen om den litterära gestaltningens våld. Det råder en 

motsättning och en samtidig relation mellan risken att den litterära förmedlingen tvingar eller 

gör våld på verkligheten och viljan att skriva och att genom skrivandet vittna om lidande och 

ge röst åt den andre. Dilemmat som uppstår i försöket att skriva om lidandet är av en etisk 

karaktär, och handlar om den risk som den litterära gestaltningen av lidande och försöket att 

ge de tystade en röst löper att skriva fram en försoning eller förlåtelse som skulle göra 

orättvisa åt de som blivit utsatta för lidandet. Den litterära gestaltningen av lidande riskerar att 

ge en mening åt och förklara lidandet och därmed legitimera det eller tillmötesgå det som har 

gett upphov till lidandet genom att förlåta eller skapa en uppfattning av en försoning och att 

de lidandets sår som åsamkats har läkts. 102 Denna balansgång mellan strävan att genom 

litteraturen ge en röst åt de lidande och de tystade och risken som det litterära skrivandet löper 

att istället svika de som lider behandlas i alla tre analyserade perspektiv. Walton frågar utifrån 

Cixous’ författarskap om det är möjligt att tala om det som har tystats, att sätta ord i 

tystnadens plats, utan att överrösta de tystade eller stjäla deras utrymme. Det litterära 

skrivandet som vittnesmål om lidandet formuleras som en samtidig hädelse och nödvändighet. 

Tystnaden är säker och trygg, i tystnaden kan ingen överröstas eller reduceras, och skrivandet 

innebär en risk, men den risken måste tas för inför lidandet är tystnaden inte ett alternativ; 

tystnaden innebär en delaktighet i lidandets orsak och ett val att inte vittna om lidandet. 103 

Hos Franzén och Johansson leder resonemanget till slutsatsen att litteraturen måste hantera 

lidandet genom att hålla det sår som lidandet är öppet. Istället för att försöka läka såret, eller 

omvandla såret till ett stelnat ärr, bör skrivandet hålla såret öppet, som ett vittnesbörd, för att 

kunna förmedla lidandet och möjliggöra förändring. Trots hindren och svårigheterna måste 

litteraturen gå i dialog med lidandet, låta det höras, men inte för att finna en lösning till 

lidandet utan för att ge själva känslan en röst och skapa en möjlighet för det öppna såret att bli 

någonting annat. Detta kan tolkas till en föreställning (föreställning 6, sårets föreställning) för 

ett skrivande som inte strävar efter försoning eller läkande utan efter en förmedling som inte 

stänger texten för eller reducerar den andre och erfarenheter av lidande genom att ge det en 
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mening, inordna det under det bekanta, göra det begripligt genom en bekant eller försonande 

form eller skyla över det oresonliga och meningslösa i lidandet. 104  

   Franzén framhåller ett sätt att skriva som hör samman med den fragmenterade formen och 

som utgör en strategi som står sida vid sida med det som formulerades inom rörelser över 

gränser som strategi. Detta innebär en rörlighet i berättarperspektiv och ett växelspel mellan 

röster och gestalters identiteter, som kan utgöra en möjlighet att släppa fram mångfald och 

den andre i texten. I denna strategi (strategi 5, rörlighet och växelspel) kan skönjas en 

möjlighet att tona ned den subjektiva berättarrösten och föra fram det som är annorlunda, det 

andra eller den andre i texten, liksom att finna ett sätt att skriva om den andres lidande. 

Franzén visar att ett skifte mellan det perspektiv som gestaltningen utgår från, en böljande 

rörelse mellan olika gestalters positioner, kan upplösa och blanda identiteter, vilket ger en 

möjlighet för ett sken av identitetsgränsernas upplösning, en uppluckrande av gränserna 

mellan jaget och den andre. Den fragmenterade formen som strategi placerar erfarenheten av 

det främmande och den andre men även lidande i själva texten, och samma sak kan ske när 

jaget eller subjektet i texten genom en upplösning av identiteter och en polyfoni av röster 

sjunker undan och lämnar rum åt andra, den andre, andra identiteter och erfarenheter. Detta 

möjliggör för en identifikation eftersom identitetens och de egna erfarenheternas gränser blir 

otydliga eller till och med försvinner, och uppdagar en förbindelse mellan det egna jaget och 

verkligheten samt den andre. 105   

   Även hos Walton återfinns detta sätt att skriva i reflektioner som ytterligare kan fördjupa 

strategin om rörlighet och växelspel och förståelsen för hur den kan öppna texten för det 

främmande, den andre och erfarenheter av lidande. Walton betonar formens betydelse för 

möjligheten att skriva fram dessa erfarenheter. Walton identifierar i den litterära formen både 

sönderdelande och återskapande aspekter, och dessa aspekter, liksom språkets mångtydighet 

och ett skifte mellan flera olika röster i texten framhålls som ett möjligt sätt att göra rättvisa åt 

den andre och vittna om lidande. Denna strategi kan utifrån Waltons analyser konkretiseras 

till olika litterära metoder för hur detta skrivande skulle kunna gå till. En metod (metod 6, 

röster) innebär att korsa textens berättarröst med röster av andra, i detta fall, utifrån Waltons 

feministiska perspektiv, andra kvinnor. En annan (metod 7, dialog) innebär att skapa en dialog 

med textens subjektiva berättarröst. Ytterligare en metod (metod 8, intertextualitet) handlar 

om att genom ett intertextuellt förfarande stå i dialog med andra texter vilket fördjupar textens 
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relation till världen och någonting utanför sig själv, någonting utanför den subjektiva 

erfarenheten. En annan metod (metod 9, sammansmältning) innebär en möjlighet att utmana 

konventioner och stagnerade uppfattningar genom att smälta samman identiteter och 

positioner, exempelvis genusbaserade sådana, i nya och utmanande former. 106 

   För att den fragmenterade och rörliga texten inte ska bli motsägelsefull och uppbyggd av 

fullkomliga oförenligheter som riskerar att negera varandra kan ett medvetet arbete med en 

samtidig struktur och stadga vara nödvändig. I sin analys av Elizabeth Smarts författarskap 

urskiljer Walton ett sätt att skriva som kan förstås som en metod (metod 10, narrativ 

utgångspunkt) för att göra texten sammanhängande och koherent samtidigt som den är öppen 

för olika röster och perspektiv. Denna metod innebär att texten trots de många rösterna och 

rörligheten mellan perspektiv har en särskild narrativ utgångspunkt, en specifik 

författarposition, och att andra röster sedan sätts i rörelse och släpps in kring denna 

utgångspunkt. Detta kan tolkas som ett sätt att motverka att identiteterna i texten helt upplöses 

eller faller samman och blir till intet. 107 Detta kan jämföras med den metod som har urskilts i 

Franzéns perspektiv, där en mångfald av och rörelse mellan röster kan användas för att tona 

ned den subjektiva berättarrösten och ge rum åt den andre. Detta visar dock även på en svår 

balansakt som det litterära skrivandet ställs inför.  Rösternas rörlighet och den fragmenterade 

formen som strategier visar fram mot ett skrivande som är öppet för det främmande och den 

andre och även erfarenheter av lidande. Men det finns också en problematik i en alltför 

idealiserad syn på hur öppet det litterära verket kan vara, och hur rörligt och böjligt den 

litterära formen och ordens bestämmande kan vara i relation till det de syftar till att gestalta. 

Ytterligare en strategi som kan urskiljas hos Franzén kan användas som en utveckling av den 

fragmenterade formen och identiteternas och perspektivens rörelse, men med den ovan 

formulerade problematiken som ytterligare förstärkt resonansbotten. Denna strategi (strategi 

6, besökens strategi) för det litterära skrivandet handlar om att med hjälp av mångtydighet, 

söndring, obestämbarhet och rörlighet framkalla nya bilder och det främmande i själva texten. 

Franzén påvisar i sina analyser hur ett sönderbrytande och förvrängande av språket och en 

rörelse mellan olika blickar, olika röster och perspektiv kan leda till att texten finner 

någonting nytt, att texten blir någonting nytt, och att den håller ”meningens möjligheter vid 

liv”. 108 Detta sista är en viktig formulering, som pekar på att denna strategi framför allt skulle 

kunna möjliggöra för texten att ”skapa besök” i olika möjligheter, en föraning om 
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verklighetens mångfald, men utan att låsa texten vid en mening. Hos Franzén åskådliggörs 

också ett skrivande som innebär en oavslutad rörelse, ett skrivande som inte ger något svar 

utan endast pekar ut en riktning, olika möjligheter. 109 Texten ger på så vis inte en bestämd 

sanning om verkligheten, skapar inte ett verkligt möte med den andre och smälter inte 

samman det främmande och det bekanta till ett. Det är inte heller syftet med detta skrivande. 

Det denna strategi möjliggör är just framkallandet, framträdandet av meningens möjligheter i 

språkets materialitet, mångfalden i verkligheten. Genom sin obestämbarhet och fragmentering 

framkallar texten en aning om att det kan finnas ännu mer, bortom texten, att meningens 

möjligheter aldrig upphör. När berättarperspektivet byter plats, när olika röster träder fram i 

gestaltningen och olika perspektiv och olika vinklar av det som gestaltas får utrymme, blir 

också mångfalden av perspektiv och vinklar och möjligheten att förstå världen på olika sätt 

uppenbar. Istället för att låta en röst berätta en sammanhängande historia berättar många 

röster de många olika historier som verkligheten faktiskt består av.  

   Rörligheten i berättarperspektiv och positioner samt växelspelet mellan röster och identiteter 

som strategi kan öppna texten för verklighetens möjligheter, men för att möjliggöra att den 

andres annanhet kan komma till uttryck behövs även en betoning av skillnaden istället för 

likheten eller föreningen i relationen till den andre och det främmande. Detta synliggör 

föreställningarna som berör rörelsen mellan distans och närhet (föreställning 3, rörelsen 

mellan distans och närhet,) kärlek och våld, framkallande och utplånande (föreställning 2, 

viljan att gestalta och föreställning 1, gestaltningens våld). Att benämna och definiera handlar 

om att upphäva skillnaden, om att genom språket förena, men genom att inte avsluta eller 

stänga texten, genom att inte presentera färdiga svar eller reducera de olika möjligheter som 

verkligheten bär på, kan skillnader synliggöras och därmed det helt andra hos den andra. 

Detta innebär den distans som är nödvändig för att göra rättvisa åt det annorlunda och den 

andre. 110 Detta kan förstås som ett sätt att i den mångfald av möjligheter som texten öppnas 

för ge rum åt den andre. Genom att inte sträva efter en färdig och koherent avslutning, med 

färdiga och koherenta svar, kan texten låta det obekanta i den andres annanhet vara levande 

och förbli obekant, då detta obekanta inte behöver förklaras i enlighet med den koherens som 

texten annars skulle behöva ge uttryck för.  

   Besökens strategi och strategin som består av rörlighet och växelspel samt metoderna som 

innebär flera röster, dialog, intertextualitet¸ sammansmältning och en narrativ utgångspunkt 
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presenterar sätt att i skrivandet förhålla sig till, på ett sätt realisera, rörelsen mellan närhet och 

avstånd och hantera motsättningen mellan rörelsens båda poler. Dessa poler innebär å ena 

sidan viljan att försona subjekt och objekt, upplösa gränserna, och å andra sidan 

nödvändigheten i att erkänna och upprätthålla dessa gränser och göra rättvisa åt den andres 

annanhet, vilket endast kan åstadkommas genom distansen och skillnaden, att det främmande 

och den andre erkänns som helt annan. Strategierna och metoderna möjliggör att visa att jaget, 

världen och språket finns kvar även efter den litterära ”utplåningen”, det våld som 

benämningen gör på verkligheten och de erfarenheter som gestaltas, och identitetsgränsernas 

upplösning. 111 Detta kan tolkas som en av litteraturens möjligheter som är givande för 

projektet att skriva det främmande och den andre samt erfarenheter av lidande utan att texten 

uttrycker någonting definitivt men samtidigt inte faller sönder. Mot litteraturens benägenhet 

att förinta sitt objekt ställs ett växelspel av röster och identiteter, ett diktjag som bevaras men 

samtidigt upplöses i andra röster, släpper in andra röster, och en rörelse mellan perspektiv, en 

rörelse mellan framkallandet och utplåningen. Grunden för denna rörelse ligger i 

identifikationen med ett annat, som enligt Franzén både möjliggör jagets identitet och utplånar 

den. 112 Detta kan tolkas till en föreställning (föreställning 7, litteraturens både – och) om 

litteraturens förmåga att säga både – och, att både skapa och utplåna identiteter, upprätthålla 

och upplösa gränser, genom att anamma rörelsen mellan avstånd och närhet, att framkalla 

röster och perspektiv för att sedan upplösa dem i obestämbarhet och mångtydighet, ett 

levandegörande av möjligheter och alternativ. Denna föreställning pekar ut en riktning för det 

litterära skrivandet och utgör en givande utgångspunkt för fortsatta strategier och metoder.  

   Franzén urskiljer i sina analyser en sätt att skriva för att utnyttja litteraturens och det 

poetiska språkets förmåga att upphäva verkligheten för att sedan ge den en ny mening. Även 

detta innebär ett växelspel och en lek med språket, en obestämbarhet och en rörlighet mellan 

positioner, en distans till erfarenheten som gestaltas. Följden av detta blir att den subjektiva 

erfarenheten kan omvandlas till ett litterärt och språkligt skapande som erkänner att allting 

inte kan uttryckas och öppnar erfarenheterna för det andra, för en ny mening och för de icke 

bestämda och definierade möjligheterna. På detta vis kan den litterära texten bli till en annan 

plats än det subjektiva perspektivet att tänka världen utifrån, det vill säga öppna för den 

andres perspektiv i gestaltningen. Detta sätt att skriva kan preciseras ytterligare till två 

metoder för det litterära skrivandet. Den ena metoden innebär ett spel med ord, byten och 
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lekar med namn och metaforer som pekar bort från det subjektiva och privata mot en ny och 

större mening, en litterär erfarenhet (metod 11, erfarenhetens förmedling). Den andra metoden 

innebär en vändning mot ett ”du” som både framkallar och upplöser ”jaget” (metod 12, 

tilltalet). Dessa metoder åstadkommer en obestämbarhet som öppnar texten för en mångfald 

och för att inte stanna vid en mening, att inte säga någonting slutgiltigt. 113 Precis som 

metoden som innebär en litterär gestaltning som släpper in andra röster men behåller en 

struktur i form av en specifik narrativ utgångspunkt kan dessa metoder förstås som sätt att 

möjliggöra ett uttryck av subjektiva erfarenheter utan att stänga texten för det andra och för att 

mötet med det främmande och annorlunda, det andra och den andre, innebär även en annans 

erfarenheter, någonting utanför det subjektiva jaget som texten inte bör stängas för. Detta kan 

även innebära en öppning för ett uttryck av erfarenheternas möjliga allmängiltighet. Texten 

förblir både – och, både uttrycker identiteter och upplöser dem, både säger och lämnar öppet 

för att allting inte kan sägas, både erkänns som litteratur och öppnas för verklighetens 

mångfald av möjligheter. På så vis uttrycks och utnyttjas i den litterära gestaltningen både 

närhet och avstånd för att möjliggöra för att skriva fram erfarenheter utan att reducera 

verkligheten och framställa den subjektiva erfarenheten som den enda möjliga.  

   Ytterligare fördjupning av dessa metoder och strategier och ett sätt att förhålla sig till 

textens framkallande och utplånande, risken att reducera verkligheten och rörelsen mellan 

avstånd och närhet kan hämtas ur Waltons analys av Cixous författarskap. I denna presenterar 

Walton en litterär stil som kan översättas till ”det levande vattnets stil”, en stil som benämns 

som specifikt kvinnlig genom relationen till det som identifieras som den specifikt kvinnliga 

erfarenheten av förlust, erfarenheten av den andre (barnet) som sedan avlägsnar sig. Denna 

förlust förstås som en positiv brist och visar på den positiva rörelsen i distansen, en förståelse 

som ger en ytterligare betoning till föreställningen om distansens betydelse, att det är när en 

distans upprätthålls som den andre kan förstås i sin annanhet. Ett skrivande som är som ett 

”levande vatten” handlar framför allt om författarens relation till sina karaktärer och sina 

läsare. Den positiva bristen, distansen, innebär ett skrivande i vilket författaren eller berättaren 

inte försöker härska över eller kontrollera sina karaktärer, utan istället är uppmärksam på 

deras unika vara, liksom formulerades utifrån Franzén, uppmärksam på skillnaderna. Denna 

distans och uppmärksamhet är en strategi (strategi 7, en positiv brist) som gör det möjligt att 

upprätta en relation till subjekten i berättelsen, att öppna texten för verkligheten, att 

gestaltningen kan ”rinna över” den litterära textens breddar och bli rörlig, levande, möjlig att 
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finna identifikation i. Textens subjekt överges inte, texten upplöses inte genom författarens 

tillbakadragande, men samtidigt bibehålls en tillräcklig distans för att textens subjekt inte ska 

ägas och behärskas. 114  

   De föreställningar, strategier och metoder för att skriva fram erfarenheter av det annorlunda, 

främmande och den andre samt erfarenheter av lidande som har mejslats fram kan 

sammanfattningsvis alla sägas röra sig mot det nödvändiga i att hålla texten öppen och rörlig 

men samtidigt upprätthålla en sammanhållen gestaltning, erbjuda ord som berättar. En 

gestaltning av lidandet som inte läker lidandets sår skulle kunna förstås som ett skrivande som 

inte härskar över sina motiv eller den andre, som är uppmärksamt inför det särskilda i 

lidandet, det vill säga gör rättvisa åt den andre och dennes lidande i dess annanhet, och som 

erkänner det egna våldet och håller verklighetens möjligheter, eller möjligheten av en annan 

verklighet, öppna. I nästa avsnitt kommer denna förståelse att konkretiseras ytterligare, då ett 

fokus läggs på relationen mellan ting och ord, ord och verklighet, en relation som ger en 

ytterligare fördjupning av de föreställningar, strategier och metoder som har formulerats.  

 

6.4. Kroppen, tinget och metaforen 

I en analys av böckerna om Pippi Långstrump av Astrid Lindgren visar Johansson på en 

möjlighet att genom språklekar och ordskapande undvika ett skrivande som reducerar 

verkligheten och osynliggör det faktum att allting hade kunnat vara annorlunda. Johansson 

visar hur den skapande akten att hitta på nya ord kan uppenbara dialektiken mellan ord och 

verklighet, mellan det bekanta och det obekanta, genom att uppenbara ordens och tingens 

icke-nödvändighet, att de har blivit till under vissa omständigheter, och att de bär på andra 

möjligheter än de som har förverkligats och som detta skapande därmed kan synliggöra. 

Genom uppfinnandet av nya ord kan de möjligheter som inte realiserats uppdagas och 

verkligheten kan skapas på nytt. 115 Att uppfinna nya ord är att öppna fältet mellan orden och 

verkligheten och visa på dess obegränsade karaktär. När orden sedan fästs vid ett verkligt ting 

stängs detta fält, men genom ordskapandet har fältet ändå synliggjorts, tomrummet mellan 

orden och verkligheten har uppenbarats. Därmed kan verklighetens mångfald och möjligheter 

också uppenbaras och hållas kvar, då benämningarnas falska sken av nödvändighet har 

underminerats. 116  

                                                           
114 Walton (2007a), s. 155.  
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   Johansson identifierar även en parallell mellan det ljugande och broderande som 

förekommer i Lindgrens böcker och själva litteraturskapandet samt dess kraft och möjlighet 

att vidga verkligheten. Genom att berätta om sådant som inte finns, eller att visa att saker och 

ting skulle kunna vara annorlunda, kan lögnen eller berättandet utgöra ett hot mot den rådande 

ordningen och bryta upp världen och uppfattningen att den rådande ordningen är naturgiven 

och nödvändig. Den hotande kraften i detta ligger i samma karaktärsdrag som återfinns i fältet 

mellan ord och verklighet, det vill säga den potentiella oändligheten. Denna oändlighet gör 

litteraturen till en plats av frihet, av olika och motsägande rörelser, rörelser åt alla håll, som 

inte strävar efter att nå en enhet utifrån en given uppfattning utan behåller mångfaldens 

möjligheter öppna. 117 Genom att leka med orden, testa nya sätt att använda orden på, bryta 

skenet av att relationen mellan ett ord och ett ting är nödvändigt i de mest vardagliga 

situationer, är det möjligt att visa på andra och nya möjligheter. 118 

   Att genom den skrivna textens nyskapelser visa att allting hade kunnat vara annorlunda 

innebär en strategi (strategi 8, nyskapandets strategi) som möjliggör för ett skrivande som 

kan göra rättvisa åt det andra eller den andres annanhet och släppa in erfarenheter av det 

främmande och annorlunda i texten. När det gäller gestaltningen av lidande kan detta 

skrivandet genom att visa att förändring är möjlig och nödvändig hålla lidandets sår öppet,  

Och därmed motarbeta stagnation eller att lidandet återupprepas. Med hjälp av Walton, som 

skriver utifrån ett feministiskt perspektiv, kan denna strategi för ett litterärt skrivande 

konkretiseras ytterligare. Tanken på att nya ord och existerande ord i nya 

användningsområden kan vidga verkligheten och släppa in någonting annat eller någonting 

nytt förekommer genomgående i Waltons analyser och reflektioner. Framför allt består detta i 

ett resonemang som kan utformas till en metod (metod 13, marginaliserade metaforer) för att 

symbolisera sådant som den rådande ordningen exkluderar och utforska nya förståelser av 

verkligheten, genom användandet av symboler och metaforer från den marginaliserade 

(kvinnliga kroppen) och erfarenheten i skrivandet. Genom att dekonstruera begrepp och 

symboler är det också möjligt att konstruera dem på nytt, utifrån ett nytt perspektiv som kan 

frigöra sig från de gamla konventionerna, och forma nya uppfattningar, förståelser och 

symboler för det som tidigare varit outtryckbart. 119 Denna metod kan möjliggöra att den 

marginaliserade, till exempel kvinnokroppen och den kvinnliga erfarenheten som sådan, får ta 

plats i kulturen. Framför allt kan detta nya symbolsystem, de språkliga och metaforiska 
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nyskapelserna utifrån det feminina, visa nya, tidigare osynliggjorda sidor av verkligheten och 

ge röst åt de som tidigare varit tystade. Därmed kan det erbjuda ett nytt sätt att förstå världen 

och samhället på, som inte styrs av den rådande (androcentriska) ordningen. 120 Genom ett 

skrivande i nya språkliga, metaforiska och symboliska system kan alltså just den ordning som 

osynliggjort och förnekat vissa perspektiv och erfarenheter, och, liksom Johansson visar, det 

falska skenet av att denna ordning är naturgiven undermineras och dekonstrueras. En ny 

föreställningsvärld som bygger på de marginaliserade, exkluderade och tystades erfarenheter 

kan göra motstånd mot den ordning som marginaliserat, exkluderat och tystat, och utgöra en 

källa till en alternativ förståelse av världen. Genom att presentera detta alternativ uppenbaras 

att verkligheten är just full av alternativ, att ingenting behöver vara givet, vilket innebär att 

texten kan öppnas för verklighetens mångfald. På samma vis öppnar detta för en möjlighet för 

de som varit marginaliserade, exkluderade och tystade att bli autonoma och drivande subjekt i 

texten, vilket förhindrats eller till och med omöjliggjorts i den ordning som stängt dem ute. 

Walton visar utifrån Irigaray hur en föreställningsvärld och ett symbolspråk baserat på det 

kvinnliga kan fungera som ett utrymme i vilket kvinnan som subjekt kan erkännas i sitt unika 

vara eftersom kvinnan inte längre förnekas i själva språket utan får ta plats just som ett eget 

subjekt. 121 

   Walton visar även på en nödvändighet av metaforen som kan förstås som en fruktbar metod 

(metod 14, lidandets metafor) för ett skrivande som vill uttrycka erfarenheter av lidande, 

särskilt när det gäller erfarenheter hos den andre. En lek med språket och skapandet av nya 

ord, metaforer och relationer mellan ord och objekt kan användas för att öppna texten för en 

mångfald av möjligheter och skapa nya perspektiv att förstå verkligheten utifrån. Det kan 

även, vilket redan antytts i relation till möjligheten att ge röst åt de tystade genom ett nytt 

symbolspråk, vara nödvändigt för att kunna uttrycka någonting alls. Detta utgår från en 

förståelse av språkets oförmåga och bristen på språkliga uttryck för vissa erfarenheter. Utifrån 

framför allt Paul Ricœur reflekterar Walton över möjligheten att metaforen kan förmedla 

sådant som det övriga språket inte kan förmedla, genom att utgöra en nyskapelse som kan 

omskapa världen och visa en annan eller en ny verklighet. Genom att skapa någonting nytt i 

språket och föra samman begrepp och ting som tidigare inte relaterats till varandra kan, enligt 

Ricœur, metaforen krossa språkliga strukturer genom att visa hur ingenting nödvändigtvis är 

givet och förändra sättet på vilket vi förstår världen. Genom metaforen som metod kan ett 
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möte med det som ännu inte existerar, det som skulle kunna existera samt världen omkring 

skrivas fram i texten, ett möte som innebär ett deltagande och inte ett härskande eller en 

opposition. Metaforen kan införliva skillnader men utan att skriva in en ordning av dominans 

eller hierarki, en motsättning mellan subjekt och objekt, genom att föregå den splittring 

mellan subjekt och objekt som Ricœur menar normalt förekommer. Splittringen uppstår som 

ett led i försöket att vinna herraväldet både över den egna subjektiviteten och omvärlden i 

form av objekt, vilket kan förstås som ett sätt att inordna det obekanta under det bekanta 

genom en objektifiering. Metaforen skapar istället en ordning som vi deltar i eller tillhör, 

genom att konfrontera och engagera oss med det som den uppenbarar. Detta kan tolkas som 

ett möjligt sätt att skriva fram ett möte med den andre och en förståelse av den andres 

annanhet, genom att metaforen inte tillåter objektifiering utan drar in oss i ett deltagande, ett 

möte. Detta möte kan åstadkommas just genom att metaforen inte ger uttryck för en ordning 

av dominans, en splittring mellan subjekt och objekt i vilket subjektet härskar över objektet, 

utan lyfter gestaltningen ur denna ordning. 122 Metaforen lyfter ord, begrepp, definitioner och 

betydelser ur deras vanliga, bekanta kontext, och skapar nya relationer, i vilka ordningen är en 

helt annan, i vilka gränser upplöses och det ena inte behärskas av det andra, tinget inte 

behärskas av begreppet eller tvärtom. Det nyskapande i metaforen upplöser den vanliga 

skillnaden mellan subjekt och objekt, genom att upplösa och omöjliggöra själva inordningen 

av det obekanta under det bekanta. Metaforen skapar ett möte utan dominans och härskande 

eftersom metaforen i sig bär det obekanta, den nya betydelsen, de nya relationerna. För ett 

skrivande som vill gestalta den andre och lidande kan användandet av metaforer vara en 

givande metod genom metaforens möjlighet att i den bekanta världen bryta in med någonting 

främmande, någonting bortglömt eller någonting helt nytt, utan att härska eller dominera. 

Genom att upplösa bekanta sätt att beteckna, att koppla samman begrepp och ting eller 

erfarenheter, kan metaforen bekämpa den rådande ordningen, och därmed stagnationen som 

kan få såret att läkas, vilket osynliggör lidandet. På så sätt kan texten förmedla lidandet utan 

att själva lidandet förklaras eller ges en mening, att såret genom förmedlingen läks, eftersom 

metaforen bevarar en rörlighet och håller meningens möjligheter vid liv. 123 

  Tillsammans med metoden för erfarenhetens förmedling och nyskapandets strategi i form av 

ett spel med namn och metaforer kan dessa metoder - ett nytt symbolsystem baserat på 

tidigare osynliggjorda erfarenheter (marginaliserade metaforer) och metaforen som ett sätt att 
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hålla såret öppet (lidandets metafor) - lyfta erfarenheter av det främmande, den andre och av 

lidande ur specifika situationer och göra dem möjliga att förmedla. De kan skapa en 

obestämbarhet, söndra den rådande ordningen och försöken att inordna det obekanta i det 

bekanta och istället visa på – och skapa ett möte med – någonting nytt och främmande, och 

därmed skapa nya förståelser av verkligheten.  

   Walton citerar Cixous som ger uttryck för att allt språk skulle kunna förstås som metaforer; 

konst innebär metaforer och språket, som sätter ord istället för erfarenheten, är i sig själv en 

metafor. 124 Detta uppenbarar det faktum att den litterära gestaltningen är just litteratur, ord, 

och att dessa ord inte är det de gestaltar utan måste förhålla sig till de gränser, den distans, 

som utgörs av litteraturens oförmåga och den andres annanhet. Den avgränsade förståelsen av 

metaforen som en liknelse, metaforen som en nyhet som för samman begrepp och ting i nya 

relationer, kan dock vara givande att upprätthålla för att skapa en rörelse tillbaka till närheten, 

genom metaforens förmåga att benämna utan att härska, att upprätta ett möte med det 

gestaltade. Metaforen som nyskapelse, som en benämning som öppnar upp för någonting nytt, 

skulle därmed kunna åstadkomma den rörelse mellan distans och närhet i texten som har 

formulerats som en nödvändighet i ett skrivande som inte reducerar verkligheten och som gör 

rättvisa åt den andres annanhet. 

 

6.5. Den/t tysta börjar tala  

Utifrån reflektioner hos Walton kan en strategi (strategi 9, de tysta platserna) för att ge plats 

åt den andre, åt de marginaliserade, exkluderade och tystade formuleras, som innebär att tala 

just från platsen för de marginaliserade och tystade. Det utrymme från vilken de icke-

representerade kan finna eller få en egen språklig, metaforisk och symbolisk representation (i 

förståelsen närvaro, ett utrymme i språket och den litterära gestaltningen) är spåren av deras 

egen bild i kulturen, av deras egen marginalisering eller inordning, i de tysta platser som de 

har befunnit sig på. Genom att tala med de marginaliserade och tystade rösterna och genom 

användningen av metaforer från dessa marginaliserade, exkluderade och tystade erfarenheter 

kan dessa erfarenheter ta plats i den litterära gestaltningen, och det specifika i dem kan 

bevaras. 125 Med hjälp av denna strategi kan spåren av exkluderingen, tystandet och 

inordningen av den andre, samt de sår som är lidandets spår ”återanvändas” och därmed bli 

estetiskt produktiva. Tillsammans med de strategier och metoder som utgörs av ett växelspel 
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mellan berättarperspektiv och röster, en nyskapande obestämbarhet och bruket av metaforer 

kan denna strategi förstås som ett sätt att skapa plats för den marginaliserade, förnekade eller 

tystade andre i dennes annanhet och erfarenheter av lidande i texten, genom att själva 

tystandet, förnekandet och osynliggörandet får tala och uppenbaras.  

   Walton lyfter fram olika sätt på vilka marginaliserade och tystade erfarenheter på detta vis 

kan ta plats i den litterära gestaltningen, vilka kan utvecklas till konkreta metoder för att 

skriva utifrån denna strategi. En av dessa metoder (metod 15, relationer) innebär att 

synliggöra osynliggjorda relationer, att genom nya symboler, perspektiv och positioner 

representera relationer som förnekas eller utplånas i den ordning som inordnar det främmande 

under det bekanta. En annan metod (metod 16, historieskrivning) går ut på att i den litterära 

gestaltningen ge den andre, den marginaliserade eller tystade en historia, att visa på deras 

närvaro i den framtvingade frånvaro som deras marginalisering eller inordnande har inneburit, 

att visa på spår i historien som ofta glöms bort. Hos Walton kan också urskiljas en möjlig 

metod (metod 17, främmande metaforer) för att ge plats i den litterära gestaltningen för 

marginaliserade erfarenheter som vanligtvis inte gestaltas, genom att dessa erfarenheter, i sin 

vardaglighet, görs främmande och därmed åstadkommer en öppning i texten för en 

förmedling. Denna metod innebär att använda vardagliga objekt från marginaliserade och 

tystade platser som metaforer, och på så vid uppnå en uppmärksamhet för deras särskildhet 

och samtidigt lyfta dessa objekt och platser från det vardagliga och personliga till en litterär 

förmedling. Användningen av dessa objekt som metaforer, som står för någonting mer, 

uppenbarar nya och främmande sidor av dem, skapar en ristning av det obekanta i 

förmedlingen, och ger samtidigt uttryck för de sidor av verkligheten som de hämtas från. 

Genom att utgöra metaforer blir dessa objekt mer än de objekt de är när de är inbäddade i 

denna verklighet; de blir litterära grepp som uttrycker någonting mer än objektens konkreta 

betydelse. Detta bär likhet med metoden för erfarenhetens förmedling, att genom ett spel med 

namn och metaforer lyfta det subjektiva till en litterär förmedling, och kan även utgöra en del 

av nyskapandets strategi, att genom att skapa nya relationer mellan ting och begrepp 

uppenbara verklighetens möjligheter. Det specifika med denna metod är dock att den tar 

utgångspunkt just i strategin att tala från de tystade och marginaliserade platserna och därmed 

skapa en öppning från dessa platser till den övriga omvärlden. Det denna strategi och de 

formulerade metoderna kan uppnå är att göra rättvisa åt de sociala, historiska och materiella 

förutsättningar som de erfarenheter som gestaltas har varit och är inbäddade i. Dessa 

förutsättningar kan tränga genom den litterära förmedlingen som därmed kan ge dem ett 
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litterärt uttryck som gör rättvisa åt deras annanhet i relation till den ordning som 

marginaliserat, tystat och förnekat dem. 126  

   Det finns en viss problematik i de strategier som har formulerats som blir särskilt tydlig i 

relation till strategin att tala från de tysta platserna. Denna problematik ligger i att strategierna 

kräver att den litterära gestaltningen förhåller sig till den ordning som har exkluderat och 

tystat, till det som har inordnat den andres annanhet under det bekanta. Det innebär att 

strategerna blir en slags negativa strategier, som inte verkar i egen rätt utan tar hänsyn åt 

förnekandet och på ett sätt spelar efter den ordning som har exkluderat och tystat vissa 

erfarenheter. Samtidigt kan dessa strategier, i synnerhet att tala från de tysta platserna, 

möjliggöra för att den litterära gestaltningen vänder blicken mot den kultur och den ordning 

som har exkluderat och tystat, som har åsamkat lidandets sår och försökt inordna eller stänga 

ute den andra, vilket också kan vara en viktig aspekt av den litterära gestaltningen.  

   Utifrån Irigaray formulerar Walton att en dekonstruktion av den rådande ordningen och 

föreställningsvärlden, de metaforer och symboler som kulturen talar med, är nödvändig för att 

dess sanna natur av konstruktion ska kunna avslöjas. Detta skulle uppenbara att det finns 

andra sidor av verkligheten, andra möjligheter och andra sätt att förstå världen på. 127 Genom 

att försöka ställa sig helt utanför den ordning och den kultur som har inordnat, förnekat och 

tystat den andre eller erfarenheter av lidande, löper den litterära gestaltningen risken att inte 

lyckas dekonstruera denna ordning, att inte uppenbara andra möjligheter och visa att den 

rådande ordningen inte är naturgiven. Genom de tysta platsernas strategi, att återanvända 

spåren av erfarenheter till exempel av exkludering och lidande, skulle det istället vara möjligt 

att synliggöra detta, synliggöra de mekanismer som har exkluderat, tystat och orsakat lidande 

och därmed öppna för nya möjligheter, nya förståelser och förändring. Denna strategi och de 

metoder som har formulerats kan utgöra ett motstånd mot att lidandets sår läks, och samtidigt 

kunna göra rättvisa åt annanheten, det obekanta, genom att vara uppmärksam på 

erfarenheternas särskildhet i relation till det omgivande. Därmed skulle ett rum för dessa 

erfarenheter skapas i anslutning till den verklighet i vilken de är inbäddade, och från detta rum 

skulle den litterära gestaltningen av det främmande och det annorlunda, den andre i dennes 

annanhet samt av lidande kunna ta sin utgångspunkt.  

 

 

                                                           
126 Walton (2007a), s. 133; s. 179-185.  
127 Walton (2007a), s. 131.  
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Kapitel 7. Att skriva annanhet – ett konstruktivt förslag 

 

 

7.1. En fruktbar utgångspunkt 

I följande avsnitt utvecklas ett konstruktivt förslag på ett sätt att skriva fram erfarenheter av 

det främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt 

erfarenheter av lidande. Detta förslag har arbetats fram utifrån de föreställningar, strategier 

och metoder som urskildes i föregående avsnitt, och utgörs av verktyg för en litterär 

gestaltning som skulle kunna förmedla erfarenheter av det främmande, det annorlunda och av 

lidande utan att reducera verkligheten eller stänga texten samt göra rättvisa åt den andres 

annanhet.  

   I de tre perspektiven på litteratur som har analyserats förekommer ett genomgående 

resonemang som berör en central problematik för det litterära skrivandet: skillnaden mellan 

ord och verklighet, mellan ord och ting och det våld som orden genom att namnge och 

benämna kan utöva på verkligheten och det som gestaltas. Aspekter av denna problematik 

förekommer som hinder för det litterära skrivandet i föreställningen om gestaltningens våld,  

men även som fruktbara utgångspunkter för en utmanande hållning gentemot det litterära 

skapandet och litteraturens möjligheter att gestalta verkligheten, genom föreställningen om 

litteraturens oförmåga som en kritisk resurs. Dessa utgångspunkter kan vara givande framför 

allt för att kunna göra rättvisa åt det som är främmande och annorlunda, åt den andre i dennes 

annanhet, och skriva fram erfarenheter av lidande som inte reducerar verkligheten och dessa 

erfarenheter. Den utgångspunkt för det litterära skrivandet som mejslas fram ur denna 

problematik är en medvetenhet om distansens nödvändighet för den litterära gestaltningen, 

och framför allt föreställningen om den fruktbara rörelsen mellan distans och närhet och 

strategin som innebär rörelser över gränser, både i textens innehåll och form och som en 

rörelse för själva det litterära skrivandet. Litteraturens oförmåga och begränsningar, som 

ligger i att genom benämnandet reducera verkligheten och förneka skillnader och den andres 

annanhet samt i omöjligheten i att lösa upp gränserna mellan subjekt och objekt, kan utgöra 

en estetiskt produktiv utmaning, en språngbräda från vilken det litterära skrivandet istället för 

att skyla över problematiken och försöka inordna det obekanta under det bekanta kan förhålla 

sig till sina egna begränsningar och därmed närma sig en litterär gestaltning som öppnas för 

verklighetens komplexitet och mångfald av möjligheter.  
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   Som en medvetenhet som kan vara givande i det litterära skapandet handlar rörelsen mellan 

distans och närhet om att både erkänna litteraturens gränser och oförmåga och den samtidiga 

nödvändigheten i benämningar och litterär gestaltning, det vill säga att faktiskt ”stänga in” det 

som gestaltas i ord, bestämningar och benämningar. Det handlar med andra ord om en 

utgångspunkt för det litterära skrivandet i den samtidiga omöjligheten i och nödvändigheten 

av den litterära gestaltningen, föreställningen om våldet liksom föreställningen om viljan att 

gestalta, som kan leda fram till ett ödmjukt förhållningssätt till det egna skrivandet, samt ett 

medvetet arbete med just denna problematik. Det denna utgångspunkt leder fram mot är en 

strävan mot ett skrivande som tar hänsyn till skillnader, det obekanta och det disharmoniska, 

det osammanhängande och motsägelsefulla, ett skrivande som öppnar upp för ett vidgande av 

verkligheten och undviker att reducera den.  Den mångtydighetens strategi som urskildes i 

analysen kan utgöra en riktning för detta skrivande, ett skrivande som ger rum i texten åt 

mångfalden, åt det mångtydiga och motsägelsefulla. För att kunna ge uttryck åt det 

främmande och annorlunda och göra rättvisa åt det andra i dess annanhet krävs ett skrivande 

som inte tvingar och reducerar, som med ord benämner men som med orden inte ordnar och 

skär bort det som faller utanför ramen för den egna, tillhandahållna identiteten. Som en del av 

själva den litterära texten kan rörelsen mellan distans och närhet innebära en möjlighet att 

realisera det som formuleras inom föreställningen om litteraturens både – och, den samtidiga 

gestaltningen och utplåningen, upprätthållandet och upplösandet av gränser som är 

nödvändigt i denna litterära gestaltning. I en rörelse mellan distans och närhet kan detta 

skrivande både upprätta gränser och betona skillnader, och samtidigt luckra upp gränser, 

skapa rörelser och sammansmältningar mellan röster och perspektiv, och genom sin form 

skapa en öppning för fler möjligheter, andra möjligheter. Genom detta skrivande, som följer 

föreställningen om öppningen mot mångfalden, skulle texten inte stanna vid en bestämd 

mening utan hålla möjligheterna levande och därmed undvika att reducera verkligheten till en 

bestämd bild och att texten stängs för det som skulle kunna tala om någonting annat. Det är i 

dessa möjligheter, i den mångfald som texten skulle kunna uppenbara, som ett rum för det 

främmande, annorlunda och för den andre kan skapas. När skrivandet inte strävar efter att 

stänga texten, att skapa ordning i det komplexa och osammanhängande, kan det obekanta 

uttryckas i texten och behöver inte inordnas under det bekanta, under ordningen.  

   Den litterära gestaltningens oförmåga skulle därmed kunna innebära dess potential, dess 

förmåga: genom erkännandet av det egna våldet, faran med den närhet som den litterära 

gestaltningen upprättar, kan en medveten rörelse tillbaka mot distansen upprättas, ett 
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erkännande av de skillnader som utgör den andres annanhet och av den mångfald som gör 

varje bestämd mening till en reducering av det som gestaltas. I detta ligger en estetisk och 

(själv)kritisk resurs som kan utgöra ramen för ett litterärt skrivande som gör det möjligt att 

skriva fram erfarenheter av det främmande, annorlunda och den andre i dennes annanhet samt 

erfarenheter av lidande. 

    

7.2. ”Jag ser lidandet, men jag förstår det inte” 

I gestaltningen av erfarenheter av den andre och även av erfarenheter av lidande, i synnerhet 

den andres lidande, tycks föreställningarna som uttrycker rörelsen mellan distans och närhet 

och en medvetenhet om den litterära gestaltningens gränser och våld kunna utgöra en 

nödvändighet för ett litterärt skrivande som gör rättvisa åt den andre i dennes annanhet och av 

erfarenheter av lidande. I de analyserade perspektiven formuleras en utmaning som försöket 

att litterärt gestalta lidande, särskilt den andres lidande, oundvikligen ställs inför. Denna 

utmaning innebär risken att den litterära gestaltningen genom att sätta ord på och ge mening åt 

lidandet rättfärdigar eller förminskar detta lidande. Ur denna utmaning stiger sårets 

föreställning, ett behov av ett ”sårets bevarande” genom den litterära gestaltningen, vilket 

återigen antyder hur litteraturens möjligheter och potential kan ligga just i det som skaver, i 

spänningarna, i det som inte självklart faller på plats utan utmanar och ställer krav.  

   Rörelsen mot närhet i det litterära skrivandet, gestaltningen av den andre, benämnandet, 

skiftningarna mellan olika röster och perspektiv, innebär ett försök att öppna upp för en 

möjlig inlevelse i det som gestaltas, ett deltagande i det som skildras, och ett uppenbarande av 

likheterna mellan det egna jaget och den andre. Genom en strategi av rörlighet och växelspel, 

att visa på olika gestalters perspektiv, genom metoder som att korsa olika röster, att skriva 

fram en dialog, intertextualitet, en sammansmältning av identiteter och positioner och tilltalet 

till någon annan än det egna jaget, upplöser texten de till synes rigida gränserna mellan olika 

identiteter, mellan jaget och den andre, och visar hur saker och ting hade kunnat vara, visar på 

mångfalden av olika perspektiv och förståelser, och kan därmed möjliggöra för en 

identifikation med någon annan än det egna jaget. I den litterära gestaltningen av lidande kan 

detta öppna upp för en förståelse av den andres lidande, en insyn i någon annans perspektiv, 

ett deltagande och ett möte med denna andra verklighet. Samtidigt måste denna litterära 

gestaltning sträva bort från en alltför idealiserad uppfattning av vad litteraturen kan 

åstadkomma, och skapa en rörelse tillbaka till distansen, för att hantera såret som inte bör 

läkas och för att kunna göra rättvisa åt den andres annanhet, den andres egenskap av någon 
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helt annan.  Att skriva ett sår innebär att skriva det obekanta och att skapa någonting nytt ur 

lidandet, och detta kan utföras just genom ett skrivande där texten inte leder fram till 

försoning och avslut utan hålls öppen för förändring, hålls öppen för det obestämbara, och 

upprättar ett avstånd till den andre och dennes erfarenheter. Detta måste innebära en karg, 

distanserad hållning som inte romantiserar den andre eller erfarenheter av lidande. Det enkla, 

nakna och avskalade kan bända upp texten för den andres annanhet och blottlägga det oläkta 

såret just genom sin distans och enkelhet. I detta karga, distanserade sätt att skriva finns inga 

skyddsbarriärer, inga utbroderande, förskönande ord som förmildrar det gestaltade, inordnar 

annanheten eller läker samman såret. Trots rörelsen mot närhet, gränsernas uppluckring, den 

möjliggjorda inlevelsen, är det alltså viktigt att den litterära gestaltningen också kan betona 

skillnader och erkänna gränsen mellan olika identiteter som trots inlevelsen finns kvar, till 

exempel genom bruket av en narrativ utgångspunkt som strukturerar gestaltningen. En 

fullkomlig sammansmältning av perspektiv och identiteter skulle innebära att den andres 

annanhet förnekas, att det obekanta som texten behöver uttrycka inordnas under det bekanta, 

vilket skulle omintetgöra det denna litterära gestaltning strävar efter. Distansen gör den andre 

till någon helt annan, och även om det är möjligt att möta denna andre, att skapa en inlevelse 

med den andre, kan den andre aldrig bli det egna jaget, och det egna jaget kan aldrig smälta 

samman till den andre. Även här utgör litteraturens oförmåga en kritisk potential; ett 

skrivande som erkänner den bistra sanningen, att vi aldrig helt kan förstå varandra, att gränser 

mellan identiteter och erfarenheter alltid kommer att finnas, kan gestalta den andre och 

erfarenheter av lidande utan att förneka dennes särskildhet, dennes annanhet och utan att låta 

såret läkas och osynliggöras. En litterär gestaltning som säger ”jag ser lidandet, men jag 

förstår det inte” skulle kunna skapa en större inlevelse, en större chockverkan inför lidandets 

realitet än en gestaltning som utgår från att lidandet och det helt andra kan delas, helas, 

förklaras och inordnas under det bekanta. Denna gestaltning av den andre och av lidandet 

strävar efter att berätta men inte förklara, att skildra men inte ge mening; att ge förmedling åt 

erfarenheten av lidande men utan att inordna det, utan att förneka dess oregerlighet, 

meningslöshet eller omöjligheten i att förstå det. Genom närheten, gestaltningen, textens 

rörlighet, kan den litterära texten förmedla erfarenheter och öppna upp för en inlevelse i det 

helt andra, den helt andre, och i erfarenheter av lidande. Genom distansen upprätthåller den 

litterära gestaltningen medvetenheten om den oöverstigliga skillnaden, undviker den att 

idealisera möjligheten till inlevelse, och håller den såret öppet, oläkt, som en källa till en 

möjlig förändring, ett uppenbarande av någonting annat.  
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7.3. En form för ett besök i en möjlighet 

De strategier och metoder som har påvisats i analysen av de tre perspektiven, fragmentet 

som strategi, metoder för ett fragmentariskt skrivande som ofullständigheter, variationer, 

upprepningar, brottstycken, enskilda bilder, en rörlighet mellan röster och perspektiv, 

mångtydighet, söndring, obestämbarhet, kan möjliggöra för den litterära gestaltningen av 

frammana det främmande i själva texten, och hålla en mångfald av möjligheter vid liv. I 

analysen av perspektiven formulerades hur detta skulle kunna innebära en besökens strategi, 

att gestaltningen istället för att låsa texten vid en bestämd mening kunde skapa besök i olika 

möjligheter, frammana just mångfalden av möjligheter och inte stänga texten för alla 

meningar utom en och därmed reducera det som gestaltas. I ett skrivande som syftar till att 

gestalta det främmande, den andre och erfarenheter av lidande och i denna gestaltning 

”berätta men inte förklara”, förmedla erfarenheterna utan att fästa och reducera dem vid en 

mening, skulle detta kunna utgöra ett givande sätt att arbeta med de erfarenheter som 

gestaltas. Detta skrivande skulle förhålla sig till gestaltningen som besök i erfarenheter, som 

bilder som inte kan visa allting men som kan öppna upp för att dessa erfarenheter finns.  

   Den litterära gestaltningen som brukar dessa strategier och metoder, som utgörs av och leder 

till en fragmentering, en rörlighet, en obestämbarhet, måste oundvikligen förhålla sig till att 

den litterära gestaltningen är just en litterär gestaltning, och att inga erfarenheter kan 

förmedlas litterärt om fragmenteringen, rörligheten och obestämbarheten faller över i en 

fullkomlig gränslöshet, en total obestämbarhet, vilket till sist måste resultera i en omöjlighet 

att alls skapa en gestaltning i ord. Om inte orden i någon mån bestämmer och benämner 

objekt och erfarenheter upplöses texten i ingenting, i tystnad och ordlöshet, i ett tomt, vitt 

papper, eller att erfarenheterna och motiven blir till ingenting, en fullkomligt amorf och 

intetsägande massa. Det är nödvändigt att behålla en struktur, en form, och i viss mån genom 

orden utöva ett våld på erfarenheten för att texten inte ska falla tillbaka till tystnad och 

ordlöshet. Med andra ord behöver den litterära gestaltningen röra sig mellan distansen och 

närheten, avståndet och representationen, för att möjliggöra för ett skrivande som fortfarande 

är ett skapande av en litterär text men som inte reducerar verkligheten och stänger texten för 

dess möjligheter. Därför är medvetenheten om litteraturens gränser och rörelsen mellan 

avstånd och närhet, mellan distans och representation, mellan gränser och öppenhet även i den 

litterära formen av stor vikt för att detta förslag på ett sätt att skriva ska kunna bära. Den 

fragmenterade formen och textens obestämbarhet och upplösande av identiteter kan tolkas 
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som ett besök i en verklighet av någonting annat, ett kort möte med en annan, som dock aldrig 

helt och fullt kan bli en förening, ett totalt upplösande av identiteter, en fullkomlig 

identifikation. Det är dock detta besök, detta möte som den litterära texten kan sträva efter att 

skapa och uppnå, till både innehåll och form, och det är i detta som litteraturen har en 

möjlighet att öppnas för verklighetens mångfald, erfarenheter av det främmande och för den 

andre.  

   Förståelsen av hur textens ”hur” och ”vad” i den litterära formen kan flyta samman och 

strategin som innebär en öppningens materialitet tycks utgöra en givande utgångspunkt för 

arbetet med den litterära formen i relation till gestaltningen av erfarenheter av det främmande, 

den andre och av lidande, det egna lidandet såväl som den andres lidande. Rörelsen mellan 

distans och närhet skapar i denna relation både en möjlighet att gestalta dessa erfarenheter, att 

uttrycka dem materiellt i texten, och att den litterära gestaltningen förblir en sammanhållen, 

litterär text utan att för den skull stängas för mångfalden av möjligheter och utan att reducera 

det som gestaltas. Den litterära formens rörelse mellan distans och närhet kan åstadkomma en 

möjlighet att skriva om sådant som det inte går att tala om, att ge ord åt det outsägliga, 

eftersom outsägligheten ligger i texten, i själva det litterära skrivandets medvetenhet om sina 

egna gränser och obestämbarheten som uttrycks materiellt i texten. Vad texten säger och hur 

den säger det smälter samman och texten blir det som den säger.  I denna gestaltning skulle 

litteraturen kunna uppenbara rörelser och motsättningar, verklighetens komplexitet, och visa 

på att det hade kunnat vara annorlunda, att verkligheten innehåller många möjligheter och att 

den rådande ordningen inte nödvändigtvis är den enda. På så vis lämnas utrymme för det 

andras och den andres annanhet, eftersom texten, i sig själv, inte reducerar verkligheten till en 

enda utan öppnar texten för mångfalden.  

   Detta sätt att utnyttja den litterära formen kan motverka det dilemma som själva formens 

våld mot det som gestaltas kan innebära, det vill säga att formen stänger in det som gestaltas i 

en stängd, färdig struktur. Det litterära verkets form blir i detta sätt att skriva istället en 

öppning ur den rörelse som skulle kunna stänga texten och reducera verklighetens 

möjligheter. För att möjliggöra detta behöver formen kunna ge liv åt verklighetens och det 

gestaltades komplexitet, ge en aning eller en uppenbar förmedling av att allting inte kan 

uttryckas, med andra ord, uttrycka sina egna begränsningar och skapa en ny plats att förstå 

och gestalta erfarenheter utifrån där dessa begränsningar erkänns. Den fragmenterade formen, 

som motverkar att den mening som förmedlas i den litterära texten framstår som färdig och 

därmed att texten stängs för andra möjligheter, utgör ett tydligt och fruktbart exempel på hur 
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denna sammansmältning av textens ”vad” och ”hur” kan åstadkommas. Fragmentet innebär 

en samtidig form och frånvaro av form, en samtidig gestaltning och öppenhet för att det finns 

någonting mer eller annat bortom denna gestaltning, och på så vis blir den fragmenterade 

formen ett realiserande av själva rörelsen mellan närhet och distans. Fragmentet kan utgöra 

just ett besök i en gestaltad möjlighet, en bild som öppnas men inte färdigställs och inte stängs 

igen, en verklighet som framkallas men inte bestäms. På samma sätt kan arbetet med röster 

och positioner i texten, upplösningen av gränser och blandningen av röster framkalla ett 

motstånd mot det givna och stillastående, åstadkomma ett besök i en verklighetsförståelse, en 

position, en erfarenhet, men utan att hävda att denna erfarenhet förmedlas uttömmande eller 

att det som gestaltas är det enda möjliga. Återigen handlar det som ett skrivande som erkänner 

sina egna begränsningar och sin egen oförmåga och gör detta till en kreativ resurs, ett sätt att 

hantera det egna våldet. Fragmentet ska öppna mot en gestaltning av erfarenheter, men visa 

att den skillnad som utgörs av den andres annanhet och av identifikationens gränser är 

oöverstiglig, att texten aldrig bör stängas, att förmedling aldrig kan bli fullkomlig eller färdig. 

Rörligheten mellan röster och perspektiv ska ge utrymme åt subjektiva erfarenheter och på 

samma gång upplösa de självklara gränserna för dessa subjektiva erfarenheter. Detta 

skrivande kännetecknas med andra ord av motsägelsefullhet, av motsättningar mellan gränser 

och gränslöshet, mellan förmedling och förmedlingens omöjlighet, av den komplexitet som 

också kännetecknar verkligheten och den mänskliga erfarenheten, det mänskliga livet, 

kulturen, samhället och historien. I denna spänning, i dessa motsättningar, uppstår den 

kreativa potentialen för ett skrivande som berättar nya historier, andra historier, flera historier, 

den andres historia – och inte stannar vid en bestämd mening, en bestämd 

verklighetsförståelse, eller åtminstone inte ger uttryck för att den mening som förmedlas är 

den enda möjliga.  

   Den största utmaningen som detta litterära skrivande står inför tycks vara gestaltningen av 

den andres erfarenheter och framför allt av den andres lidande. Inför mångfalden av 

möjligheter, de många perspektiven och rösterna, får detta skrivande aldrig härska över den 

andre och tappa blicken för den andres särskildhet, skillnaden mellan det egna jaget och den 

andre, det unika i erfarenheten. Eftersom den litterära gestaltningen ändå måste förmå göra 

erfarenheten till just litteratur, en erfarenhet som kan förmedlas till andra, måste härskandet 

och förnekandet av det särskilda, unika, av annanheten aktivt undvikas. Detta kan möjliggöras 

genom att en positiv brist anammas i skrivandet, strategin som innebär en författarens distans 

till det som gestaltas och därmed ett skrivande som inte härskar.  
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   Resonemang som rör problematik kring att skriva den andre och erfarenheter av lidande 

kommer att återkomma, men det som här måste formuleras, i relation till den fragmenterade 

formen, textens rörlighet och rörelsen mellan närhet och distans, handlar om hur dessa 

erfarenheter, i synnerhet av den andre och av den andres lidande, ska kunna uttryckas. Vilka 

ord kan gestalta det outsägliga lidandet? Hur kan en litterär text förmedla erfarenheter och 

samtidigt uppenbara den andres särskildhet, det unika i erfarenheten, göra rättvisa åt den 

annanhet som texten till sin natur, i form av ett benämnande, tycks förneka? I de analyserade 

perspektiven formulerades hur gestaltningen av lidandet är en samtidig nödvändighet och 

hädelse, och i ljuset av den formulerade problematiken, litteraturens gränser och våld, verkar 

denna förståelse varken överdriven eller felaktig. Att häda tycks dock vara en risk som den 

litterära gestaltningen måste ta, och därför måste nästa fråga vara: hur kan det vara möjligt att 

skriva den andre och erfarenheter av lidande utan att häda, utan att svika lidandets offer, utan 

att läka lidandets sår, och utan att förneka den andres annanhet och det unika i de erfarenheter 

som gestaltas?  

 

7.4. En spricka, en öppning, en lätt beröring 

En fjäderlätt beröring - sådan bör den litterära gestaltningen som utgår från rörelsen mellan 

närhet och distans, som inte reducerar verkligheten och stänger texten vara. En fjäderlätt 

beröring som likväl är en beröring, ett tryck, en form som går att urskilja, ett besök i eller från 

mångfalden av möjligheter. Den lättaste beröring kan åstadkomma den kraftigaste verkan om 

den träffar rätt, om den öppnar det stängda subjektet för någonting utanför sig själv, genom att 

skapa en förbindelse, en rörelse av någonting annat, en påhälsning från världen utanför - ett 

möte mellan fjäder, luft och hud.  

   I skrivandet som syftar till att gestalta erfarenheter av det främmande och annorlunda, den 

andre i dennes annanhet och av lidande, kan denna fjäder utgöras av metaforen, som i de 

analyserade perspektiven har urskilts som ett givande grepp för att uttrycka sådant som ett 

konkret språk inte lyckas uttrycka utan att reducera det. Metaforen utgör en del av 

nyskapandets strategi, att genom det litterära nyskapandet vidga verkligheten, som kan 

möjliggöra för erfarenhetens förmedling som metod där metaforen lyfter det subjektiva till en 

litterär förmedling. En förståelse av allt språk som metaforer pekar på en möjlig nödvändighet 

i att använda metaforer för att kunna gestalta och förmedla erfarenheter överhuvudtaget, men 

det kan vara givande att avgränsa metaforbegreppet som används i det förslag på ett sätt att 

skriva om här utvecklas till att inte gälla alla tecken, allt språk, utan det som genom liknelser 



76 

 

och bilder kan uppenbara distansen men samtidigt skapa en närhet. Metaforerna måste 

upprätthålla distansen som möjliggör ett utrymme för skillnader och den andres annanhet och 

samtidigt upprätta en förbindelse, ett möte med det som gestaltas, och ur denna rörelse mellan 

distans och närhet en öppning genom vilken någonting nytt kan skapas och nya eller andra 

möjligheter i verkligheten kan uppenbaras. Metaforen som är nödvändig för att göra dessa 

strategier och metoder fruktbara innebär inte en ren representation, och här är det nödvändigt 

att gå tillbaka till föreställningen om öppningen mot mångfalden som innebär ett motstånd 

mot synen på litteratur som representation, Förståelsen av det litterära verket som 

representation stänger enligt denna föreställning texten för mångfalden av möjligheter, och 

inordnar det främmande, annorlunda och den andre i en färdig representation av det redan 

bekanta. Istället för en representation som inordnar skillnader och annanhet måste verket bryta 

sig ur denna bekanta ordning, den färdiga representationen, och ställas inför den mångfald av 

möjligheter och de skillnader och motsättningar som finns i verkligheten. Formuleringen av 

metaforer som metod måste göras i samklang med denna föreställning. Detta innebär att 

metaforen inte får stänga in erfarenheter i färdiga representationer och inordna annanheten 

under detta bekanta, utan istället visa på att det finns någonting annat än det bekanta; 

metaforerna ska möta livet och vara öppna för verklighetens mångfald av möjligheter. 

Metaforen får inte bli ett skydd, en mur eller en skyddsvall mot verkligheten, utan måste kasta 

läsaren mot verkligheten. Metaforen ska inte endast representera erfarenheter, aspekter av 

verkligheten eller det som ska gestaltas utan måste också föra in någonting nytt, en rörelse, en 

öppning som leder ut ur detta och mot fler möjligheter. Metaforen som metod i detta 

skrivande handlar om att ge plats åt andra aspekter av verkligheten i skrivandet, att genom 

metaforen öppna upp ett nytt rum. Det är i just detta rörelsen mellan närhet och distans ligger. 

Metaforen som den formuleras enligt denna förståelse är därmed en bild, en liknelse, som 

representerar någonting annat, men den är inte en ren representation, en stängd representation, 

utan uppdagar nya möjligheter, nya rum, underminerar gamla ordningar och släpper in det 

som är någonting annat.  

    I metaforen aktualiseras alltså den rörelse av distans och närhet som framhållits som 

nödvändig och givande för ett skrivande som syftar till att uttrycka erfarenheter av det 

främmande, annorlunda och den andre samt lidande, genom att metaforen kan benämna och 

gestalta men samtidigt uppenbara ett avstånd till det som gestaltas. Detta sker bland annat 

genom att metaforen uppenbarar en grundförutsättning för den litterära gestaltningen, det vill 

säga att gestaltningen är just en gestaltning. Denna slags metafor hävdar inte, varken implicit 
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eller explicit, att den litterära gestaltningen är en sannfärdig representation, en ren avbild av 

verkligheten, att orden är det som de gestaltar. Istället uppenbaras genom metaforen just 

avståndet mellan gestaltning och erfarenhet, mellan ord och objekt, vilket skulle kunna 

minska risken att den litterära gestaltningen genom själva benämnandet reducerar 

verkligheten och stänger texten. Genom att metaforen som en liknelse inte säger ”detta är” 

utan i sin själva egenskap av metafor endast säger ”detta är som” byggs i metaforen som en 

litterär metod medvetenheten om litteraturens begränsningar in i själva texten, som en 

materialitet.  

   I slutet av det förra avsnittet ställdes frågan om vilka ord som kan gestalta det outsägliga 

lidandet, och hur en litterär text kan förmedla erfarenheter av framför allt den andres lidande 

och skriva fram den andre och på samma gång uppenbara det unika i erfarenheten, den andre 

särskildhet, göra rättvisa åt den andres annanhet. Utifrån sårets föreställning och 

föreställningen om gestaltningens våld uppkommer ett sökande efter ett skrivande som 

gestaltar den andre och erfarenheter av lidande ”utan att häda”, utan att läka såret och förneka 

den andres annanhet. Metaforen som en lidandets metafor skulle kunna utgöra en givande 

metod för ett skrivande som syftar till att göra rättvisa åt det unika och särskilda, åt skillnader 

och annanhet, och samtidigt kunna förmedla erfarenheter genom ord och benämningar, en 

förutsättning för att den litterära förmedlingen alls ska kunna ske. Det som skulle kunna 

möjliggöra detta är metaforens förmåga att lyfta objekt ur det specifika eller personliga till en 

litterär förmedling, i synnerhet utifrån de metoder som har formulerats som marginaliserade 

metaforer och främmande metaforer. Metaforer från marginaliserade platser och strategin att 

rota den litterära gestaltningen i de tysta platserna kan skapa ett utrymme för dessa platser 

och de erfarenheter som där finns i språket och i den litterära gestaltningen. Genom att 

använda metaforer från dessa specifika platser och erfarenheter tas det unika och särskilda i 

dessa platser och erfarenheter till vara, samtidigt som de lyfts upp och fram till en litterär 

förmedling. Detta kan även konkretiseras genom metoderna att använda metaforer från 

relationer som osynliggjorts eller från en ny historieskrivning av den andres, den 

marginaliserades eller tystades historia. Med sig kan metaforerna då ha de sociala, historiska 

och materiella förutsättningar som de uppkommit ur och befunnit sig inom, vilket möjliggör 

för metaforen att även uttrycka just dessa förutsättningar i den litterära gestaltningen.  

   Metaforen som metod kan även uppenbara det främmande i det vardagliga, ordnade och 

bekanta, och skulle kunna utgöra ett sätt att gestalta erfarenheter, exempelvis erfarenheter av 

lidande, som det ordnade och bekanta riskerar att inordna, läka och osynliggöra. På grund av 
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litteraturens begränsningar och våldet som ligger i själva benämnandet är det inte möjligt att 

helt undvika ”hädandet”. Gestaltningen måste till en del reducera erfarenheter, förklara dem 

utifrån ett mer eller mindre begränsat perspektiv och fästa dem genom orden, eftersom detta 

ligger i den litterära gestaltningens själva natur. Men genom att uppenbara det främmande i 

det till synes bekanta, genom att skapa nya meningar och betydelser genom att relatera ting 

och ord som vanligtvis inte relateras till varandra, kan metaforen som metod i det litterära 

skrivandet uppenbara sprickor i själva gestaltningen, sprickor i benämningarna. Dessa 

sprickor kan utgöra öppningar ut ur det reducerande och inordnande, den stängande rörelsen i 

texten, gestaltningens våld. För ett skrivande som går ut på att gestalta erfarenheter av 

lidande, i synnerhet den andres lidande, skulle detta kunna innebära en möjlighet att gestalta 

lidandet i en lätt men kraftfull beröring, en beröring som i sprickorna frammanar det 

främmande, det komplexa och det oförsonliga och oförklarliga i lidandet. Tillsammans med 

den fragmenterade formen skulle metaforen kunna möjliggöra en gestaltning av lidande som 

inte stänger texten och som inte ger sken av att gestaltningen är fulländad eller avslutad, vilket 

skulle innebära ett motstånd mot att lidandets sår läks. Denna litterära gestaltning skulle 

kunna förstås som ett möte mellan erfarenheten som gestaltas, världen som en öppning skapas 

mot och själva den genomförda förmedlingen - mötet mellan fjäder, luft och hud. 

Erfarenheten finns där, omvärlden och verklighetens mångfald av möjligheter finns där, den 

litterära gestaltningen av ord finns där, men texten stängs inte och sprickor, öppningar dröjer 

kvar i orden och i formen, i metaforerna och i fragmenten.  

   Det förslag på et sätt att skriva fram erfarenheter av det främmande, det annorlunda och den 

andre i dess annanhet samt erfarenheter av lidande som har utvecklats utgår från sina egna 

begränsningar som en kritisk och estetisk resurs. Det innebär att detta litterära skrivande alltid 

måste innebära en medvetenhet om den litterära gestaltningens gränser och våld: en viktig 

slutsats som dras från detta resonemang är att den litterära förmedlingen aldrig kan vara helt 

oskyldigt. För att verkligen leva upp till denna medvetenhet är det viktigt att gå tillbaka till en 

central problematik för det skrivande som syftar till att gestalta det främmande och 

annorlunda, den andre och erfarenheter av lidande, och fråga vilka som egentligen kan tala 

från de tysta platserna, vilka som egentligen har möjligheten att göra sig hörda genom 

metaforer från sina egna erfarenheter, vilkas röster som egentligen får utrymme i texten och 

vilka konkreta liv och röster som inte får plats. Leder det verkligen till en öppning i den 

litterära gestaltningen för nya möjligheter när den andre talar från marginalen, eller borde den 

litterära gestaltningen som vill göra rättvisa åt den andre och det främmande i dess annanhet 
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istället innebära en kamp för att föra fram dem till förgrunden och ännu starkare uttrycka 

deras oavhängiga särskildhet? Att tala från tysta platser och använda marginaliserade 

metaforer kan vara ett sätt att synliggöra hur den andres annanhet och erfarenheter av lidande 

osynliggörs, men leder inte självklart till att erfarenheter av den andra i dennes annanhet och 

erfarenheter av lidande ges en rättvis litterär förmedling eller att inga röster genom denna 

förmedling tystas.   

   Det den litterära gestaltningen efter att ha ställts inför denna problematik kan hålla fast vid 

tycks vara just rörelsen mellan närhet och distans, mellan representationen och insikten om 

litteraturens oförmåga, mellan benämnandet och obestämbarheten, mellan betoningen av 

skillnader och upplösningen av gränser. Att hålla fast vid denna rörelse innebär att ständigt 

förhålla det litterära skrivandet till dess egna begränsningar, dess eget våld, och verkligen 

utnyttja den resurs som detta innebär. Den litterära gestaltningen måste röra sig bort från 

strävan efter att förklara, att skapa en sammanhängande och koherent mening, att utesluta 

allting som är motsägelsefullt och komplext. I denna litterära gestaltning finns inget ”så levde 

de lyckliga i alla sina dagar”, inte för att denna gestaltning inte kan ge utrymme åt lycka och 

positiva erfarenheter, utan för att denna slutande, stängande rörelse riskerar att osynliggöra 

och inordna, förneka och förinta de möjliga erfarenheter som inte stämmer överens med den 

ordning som utgörs av ”lyckliga i alla sina dagar”.   

   Det sätt att skriva som har formulerats handlar om att skapa ett utrymme i den litterära 

gestaltningen, en öppning för ett annat, andra och nya möjligheter, för verklighetens 

mångfald. De innebär ett val att inte välja tystnaden, att inte låta bli att gestalta erfarenheterna, 

men ett samtidigt upprätthållande och erkännande av den distans till den andre, till det 

främmande, som är nödvändigt för att erkänna dess annanhet. Rörelsen mellan distans och 

närhet i den fragmenterade formen, i metaforerna, i textens rörlighet och i förmedlingen av 

erfarenheter skapar en öppenhet som samtidigt kan uppenbara litteraturens begränsningar och 

det faktum att skrivandet inte är oskyldigt.  Detta skrivande skulle kunna skapa de håligheter, 

det rum och den rörlighet som ger plats åt skillnader och annanhet, åt erfarenheter av lidande 

som inte kan fästas i en bestämd mening, åt möjligheten för förändring, och därmed undvika 

att reducera verkligheten och stänga texten för verklighetens mångfald av möjligheter.  
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Kapitel 8. Sammanfattning och diskussion 

 

 

I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit genom analyserna att sammanfattas 

utifrån frågeställningarna för denna uppsats. Avsnittet innehåller även en kritisk diskussion 

kring uppsatsens resultat samt förslag på möjlig fortsatt forskning utifrån det som har 

framkommit genom analyserna.  

   Syftet med denna uppsats var att undersöka litteraturens möjligheter och gränser när det 

gäller att skriva fram erfarenheter av det främmande och det annorlunda, hos den andre och i 

det egna livet, att skriva fram erfarenheter av marginalisering och exkludering, det avvikande 

och osynliggjorda, det som talar om någonting annat. Detta angavs som ett skrivande som 

inte reducerar verkligheten och som håller texten öppen för andra verklighetsförståelser och 

andra möjligheter. Mer specifikt syftade uppsatsen till att finna konkreta sätt att skriva 

litteratur för att kunna gestalta erfarenheter av det främmande och det annorlunda samt 

erfarenheter av den andre i dennes annanhet och erfarenheter av lidande. En del av uppsatsen 

syfte var även att utveckla ett konstruktivt förslag kring hur ett litterärt projekt med 

intentionen att skriva fram erfarenheter av det främmande, det annorlunda, av den andre i 

dennes annanhet och av lidande skulle kunna gå till.  

   Detta syfte konkretiserades till två frågeställningar. Den första frågeställningen utgjorde 

utgångspunkten för en analys av tre perspektiv på litteratur för att undersöka de möjligheter 

att skriva fram erfarenheter av det främmande och det annorlunda, den andre och av lidande 

som kunde urskiljas i dessa perspektiv. Den andra frågeställningen gällde det konkreta förslag 

på ett sätt att skriva som utgjorde ett av uppsatsens delsyften. Nedan följer en sammanfattning 

av de svar som framkommit på de enskilda frågeställningarna.  

 

8.1. Sammanfattning 

 

Vilka möjligheter att skriva fram erfarenheter av det främmande och det annorlunda, 

erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter av lidande formuleras 

i tre perspektiv på litteratur?  

 

I analysen av de tre perspektiven på litteratur framkom sju föreställningar som alla på olika 

sätt utgör övergripande idéer, riktningar eller ett förhållningssätt kring möjligheterna och 

gränserna för att skriva fram erfarenheter av det främmande och det annorlunda, erfarenheter 
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av och hos den andre i dennes annanhet samt erfarenheter av lidande. I den första 

föreställningen formulerades en gräns, ett problem för den litterära gestaltningen, som utgörs 

av gestaltningens våld. Detta innebär det våld som gestaltningen riskerar att göra på de 

erfarenheter som gestaltas genom att fästa dem i begrepp och benämningar och inordna det 

som är obekant, så som den andre, under det bekanta. Denna utmaning möter nästa 

föreställning, viljan att gestalta, som visar på motsättningen mellan just det våld som 

gestaltningen utgör och viljan, behovet och nödvändigheten av att benämna och gestalta det 

främmande och annorlunda, den andre och lidande som trots detta finns kvar. Den tredje 

föreställningen pekar mot en första riktning för ett skrivande som hanterar denna problematik, 

genom rörelsen mellan distans och närhet. Närheten innebär själva den litterära gestaltningen, 

att försöka närma sig erfarenheterna som gestaltas, att försöka skriva fram den andre, och i 

denna närhet ligger också distansen. Denna distans innebär gränserna för gestaltningen, 

omöjligheten i att förklara och förmedla allting, en medvetenhet om det våld som 

gestaltningen gör. Genom föreställningen om rörelsen mellan distans och närhet formuleras 

ett skrivande som kan göra rättvisa åt det främmande och annorlunda och den andres annanhet 

genom just distansen, som gör att gränser och skillnader kan upprätthållas och allting inte 

behöver inordnas under det bekanta. Utifrån denna förställning formulerades också en första 

strategi för ett sätt att skriva som innebär rörelser över gränser, ett sätt att konkretisera 

rörelsen mellan distans och närhet i skrivandet. Rörelsen över gränser och upplösandet av 

identiteter innebär ett skrivande som både skapar en närhet och en distans genom att både 

blottlägga och överträda gränser, exempelvis mellan jaget och omvärlden eller mellan jaget 

och den andre.  

   Ur denna medvetenhet om distansens fruktbarhet utvecklades en föreställning om 

litteraturens oförmåga som en estetisk och kritisk resurs för det litterära skrivandet. Denna 

föreställning utgör en riktning för ett skrivande som genom att erkänna och utnyttja 

litteraturens begränsningar och oförmåga, som utgörs av dess våld och gränser, undvika att 

benämna och förklara, reducera verkligheten och det som gestaltas. Istället förblir texten 

öppen för en obestämbarhet och en mångfald av möjligheter, vilket gör det möjligt att gestalta 

erfarenheter utan att inordna dem under det bekanta.  

   Den femte föreställningens som formulerades innebär ett motstånd mot en förståelse av 

skrivandet som en ren representation. Genom öppningen mot mångfalden som en riktning i 

skrivandet istället för den färdiga representationen kan skrivandet undvika att gestalta 

erfarenheter i fasta definitioner och benämningar utan istället behålla en öppenhet för olika 
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möjligheter. Därmed behålls också en öppenhet för det främmande och annorlunda och den 

andre i dennes annanhet eftersom det obekanta i det främmande, annorlunda och den andre 

behöver inordnas under det bekanta.  Litteraturens möjlighet att uttrycka denna mångfald av 

möjligheter utvecklades i mångtydighetens strategi, som ytterligare betonade ett skrivande 

som håller texten öppen för olika samtidiga möjligheter, för mångtydighet och 

motsägelsefullhet.  

   Som en del av problematiken kring gestaltningens våld urskildes det specifika våld som den 

litterära formen kan utöva på erfarenheter som gestaltas. Genom att kombinera föreställningen 

om öppningen mot mångfalden med en förståelse av stil och form utifrån Johanssons 

perspektiv utvecklades strategin för öppningens materialitet som ett sätt att hantera formens 

våld. Denna strategi innebär att textens form, textens ”hur”, löper samman med textens ”vad”, 

den mångfald, den mångtydighet som skrivandet behöver uttrycka för att ge plats åt det 

främmande och den andre i dennes annanhet. Denna strategi innebär därmed ett medvetet 

arbete i det litterära skrivandet med just litteraturens form, och bildar utgångspunkt för 

ytterligare strategier och metoder. Som ett sätt att uttrycka mångfald och mångtydighet och 

skapa en öppning för detta i den litterära texten urskiljs fragmentet som en givande strategi för 

det litterära skrivandet. Fragmentet som form ger texten en samtidig formmässighet och 

formlöshet, och gör det möjligt att undvika definitiva och förslutande rörelser i texten och 

istället skriva utan att stänga texten. Denna strategi konkretiserades till metoder för det 

litterära skrivandet i form av ofullständigheter, variationer, upprepningar, brottstycken och 

enskilda bilder istället för en sammanhängande berättelse.  

   Med ett specifikt fokus på den litterära gestaltningen av erfarenheter av lidande 

formulerades en sjätte föreställning, sårets föreställning, som innebär en medvetenhet om den 

framför allt etiska risken med en litterär gestaltning av lidande, i synnerhet den andres 

lidande. Denna risk innebär att den litterära gestaltningen ger mening åt eller förklarar 

lidandet och därmed legitimerar lidandets upphov eller ger en uppfattning av en försoning och 

att lidandets sår har läkts. Sårets förställning ger en riktning för skrivandet mot en gestaltning 

som håller såret öppet, som inte strävar efter försoning eller att såret läks, utan istället 

förmedlar en möjlighet för förändring.  

   Både som ett sätt att skriva om den andres lidande och att skriva fram det främmande och 

annorlunda och andra erfarenheter av och hos den andre i texten urskildes rörlighet och 

växelspel som en möjlig strategi. Detta innebär en rörlighet mellan berättarperspektiv och ett 

upplösande av identiteter som skapar en möjlighet för en förmedling mellan identiteter, över 
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gränsen mellan jaget och omvärlden, mellan jaget och den andre, och därmed en 

identifikation. Inom denna strategi urskildes metoder för denna rörlighet och detta växelspel, i 

form av flera röster, dialog, intertextualitet samt en sammansmältning av identiteter. För att 

inte alla gränser ska falla samman och texten bli alltför motsägelsefull eller otydlig utskildes 

också en narrativ utgångspunkt som en givande metod, i vilken en särskild position bildar 

utgångspunkt i gestaltningen. Kring denna utgångspunkt kan sedan andra röster sättas i rörelse 

i texten.  

   Som ett sätt att motverka en alltför idealiserad syn på hur öppen och rörlig den litterära 

texten kan vara formulerades besökens strategi, som utgår från att den litterära gestaltningen  

kan skapa besök i olika och nya möjligheter, men inte ge en definitiv sanning, skapa ett 

verkligt och fullkomligt möte med den andre eller förena det obekanta med det bekanta. 

Istället ska skrivandet hålla möjligheten av olika meningar öppen, åskådliggöra att den 

litterära gestaltningen är just ett besök men att det fortfarande kan finnas mer och annat 

bortom denna gestaltning. En övergripande idé för detta skrivande utgörs av den sjunde 

föreställningen som formulerades, föreställningen om litteraturens både – och, som visar fram 

mot ett skrivande som kan vara just mångtydigt och mångfaldigt, som både utplånar och 

skapar, upprätthåller och upplöser gränser.  

   Konkreta metoder för att skriva litteratur som både skapar och upplöser, som både 

förmedlar erfarenheter och håller texten öppen för andra och olika möjligheter formulerades 

som erfarenhetens förmedling och tilltalet. Upplösandet av identitetsgränser och mening 

genom ett spel med ord, namn och metaforer liksom ett tilltal som upplöser ”jaget” och skapar 

en förbindelse till ett annat ”du” åstadkommer en möjlighet att skapa någonting nytt och att 

lyfta subjektiva erfarenheter till en litterär förmedling. Som en möjlig strategi för ett litterärt 

skrivande som förhåller sig till litteraturens utplånande och skapande, liksom dess våld och 

rörelsen mellan närhet och distans formulerades också strategin för en positiv brist, som 

betonar författaren eller berättarens sätt att hantera det som gestaltas. Den positiva bristen 

eller distansen möjliggör för en gestaltning som inte härskar över det som gestaltas, som kan 

låta den andre vara helt annan och betona skillnader och inte ordna dessa under det bekanta.  

   Utifrån ett fokus på relationen mellan ting och ord formulerades ytterligare strategier och 

metoder för en litterär gestaltning som håller texten öppen för en mångfald av möjligheter, 

som inte reducerar verkligheten eller läker lidandets sår. I detta är nyskapandets strategi en 

viktig utgångspunkt genom att möjliggöra för ett skrivande som genom nyskapelser i texten 

visar att allting hade kunnat vara annorlunda, att förändring är möjlig och som inte reducerar 
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det obekanta eller den andres annanhet. Utifrån denna strategi formulerades olika sätt att 

använda metaforen, som en nyskapelse, nya sätt att relatera begrepp och ting, som givande 

metoder. Genom marginaliserade metaforer, att använda metaforer från marginaliserade 

grupper och erfarenheter, kan dessa grupper och erfarenheter ta plats i den litterära 

gestaltningen. Nya sidor och förståelser av verkligheten kan blottläggas, och det skenbart 

givna i den ordning och det språk som marginaliserar dessa grupper och erfarenheter kan 

utmanas. En annan metod för gestaltningen av lidande, lidandets metafor, utgår från 

möjligheten att metaforen kan uttrycka sådant som det övriga språket inte kan uttrycka, och 

att den kan göra detta utan att uttrycka en ordning av dominans, härskande eller en splittring 

mellan subjekt och objekt. Eftersom metaforen i sig själv innebär någonting obekant, en ny 

betydelse och nya relationer mellan ord och ting, kan metaforen undvika inordningen av det 

obekanta under det bekanta som den litterära gestaltningen annars kan innebära. Metaforen 

behöver inte ge sken av att såret har läkts och inte heller förklara eller ge lidandet en mening, 

utan håller möjligheten för förändring öppen.  

   Att i den litterära gestaltningen tala från de tysta platserna urskildes som en strategi som 

framför allt möjliggör för en gestaltning av den andre, av den tystade och marginaliserade, i 

dennes annanhet. Genom metoderna att gestalta tidigare osynliggjorda relationer och att 

genom en historieskrivning visa på den andres, den tystades och marginaliserade 

osynliggjorda närvaro i historien kan det specifika i dessa erfarenheter bevaras och samtidigt 

bli estetiskt produktiva och lyftas till en litterär förmedling. Detta kan även åstadkommas 

genom bruket av främmande metaforer som metod. I denna metod främmandegörs 

marginaliserade erfarenheter genom att användas som metaforer, vilket både bevarar deras 

särskildhet och skapar en öppning från dessa marginaliserade erfarenheter till den övriga 

omvärlden och till en litterär förmedling. I relation till detta formulerades en problematik 

kring strategin att tala från de tysta platserna samt metoderna som utgår från denna strategi. 

Denna problematik handlar om att den litterära gestaltningen genom denna strategi och dessa 

metoder måste utgå och förhålla sig till just den ordning som marginaliserat och tystat, som 

inordnat det obekanta under det bekanta. Utifrån denna omständighet urskildes dock även en 

kritisk potential, som innebar att den litterära gestaltningen kan vända blicken mot den 

inordnande och marginaliserande ordningen. Genom att tala från de tysta platserna och 

använda metaforer från dessa platser kan den litterära gestaltningen därmed dekonstruera och 

utmana denna ordning, motverka att lidandet sår läks och bevara särskildheten i 
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erfarenheterna av det främmande och annorlunda och den andre, och därmed göra rättvisa åt 

annanheten och det obekanta.  

 

Hur kan ett konstruktivt förslag på ett konkret sätt att skriva fram erfarenheter av det 

främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt 

erfarenheter av lidande se ut? 

 

Det konstruktiva förslaget på ett sätt att skriva utgick från resultatet som framkom i 

analyserna av tre perspektiv på litteratur. I detta förslag utvecklades reflektioner och idéer 

kring de föreställningar, strategier och metoder som urskildes till verktyg för den litterära 

gestaltningen.  

   En utgångspunkt för detta förslag utgjordes av den estetiskt produktiva utmaningen i 

föreställningarna om gestaltningens våld och litteraturens oförmåga, risken att genom 

benämnandet reducera verkligheten och förneka skillnader och den andres annanhet samt 

gränserna för förmedling och identifikation. Genom att i skrivandet utgå från dessa problem 

och utmaningar istället för att förneka problematiken och försöka inordna det obekanta under 

det bekanta, formulerades en möjlighet av ett skrivande som åstadkommer en öppning i texten 

för en mångfald av möjligheter. Detta skapar i sin tur en öppning för en skildring av 

erfarenheter av det främmande och annorlunda och den andre i dennes annanhet.  

   Rörelsen mellan närhet och distans befanns vara ett givande sätt att realisera litteraturens 

möjlighet att uttrycka ett både – och, en mångtydighet och en mångfald, att både upplösa 

gränser och betona skillnader och därmed möjliggöra för både en identifikation och en 

förmedling av erfarenheter och att det obekanta och den andres annanhet inte förnekas. 

Distansen innebär ett erkännande av skillnader och gränser, av mångfalden av möjligheter 

som gör att varje försök att fastställa en bestämd mening innebär en reducering av 

verkligheten och att texten stängs. Närheten gör det möjligt att trots denna distans, trots dessa 

gränser och denna obestämbarhet ändå åstadkomma en litterär gestaltning, en förmedling av 

erfarenheter i ord, då gränser stundvis kan upplösas och det främmande och den andre tar 

plats i texten. Närheten innebär även ett försök att öppna för identifikation och inlevelse, en 

insyn i ett annat perspektiv, den andres perspektiv. Detta är givande i gestaltningen av 

erfarenheter av lidande. Samtidigt får i denna gestaltning inte distansen överges; den andres 

annanhet, den andres egenskap av helt annan, måste upprätthållas och skillnader betonas. Just 

genom rörligheten i texten, rörelsen mellan distans och närhet, kan detta möjliggöras. 

Närheten innebär att gestalta, att se och förmedla erfarenheter, men distansen upprätthåller det 
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viktiga ”jag förstår det inte”, som innebär ett motstånd mot att inordna erfarenheterna under 

det bekanta.  

   Rörelsen mellan närhet och distans formuleras även som en viktig aspekt när det gäller den 

litterära formen, för att åstadkomma en öppen gestaltning som samtidigt inte faller samman 

till ett ingenting. Genom den fragmenterade formen, en rörelse och ett växelspel mellan röster 

och identiteter, en obestämbarhet och en icke-slutande rörelse placerar detta sätt att skriva det 

främmande, annorlunda, annanheten, mångfalden och öppenheten i själva formen. Det 

outsägliga och obestämbara ligger materiellt i texten, vilket utgör ett sätt att hantera 

gestaltningens och den litterära formens våld med utgångspunkt just i medvetenheten om den 

litterära gestaltningens begränsningar.  

    En viktig utveckling av de föreställningar, strategier och metoder som bildar utgångspunkt 

för det konstruktiva förslaget på ett sätt att skriva utgörs av kombinationen av metaforen som 

ett grepp i den litterära gestaltningen och motståndet mot synen på litteratur som ren 

representation. Genom denna förståelse avgränsas metaforbegreppet till att gälla endast 

metaforer som skapar någonting nytt, som skapar en rörelse mot fler och andra möjligheter. 

Metaforen utgör alltså inte en ren, stängd representation utan öppnar för någonting nytt och 

obekant. På så vid utgör metaforen ett konkret sätt att i den litterära gestaltningen aktualisera 

och utnyttja rörelsen mellan närhet och distans, genom att metaforen benämner och gestaltar 

men på samma gång blottlägger ett avstånd mellan begrepp och ting och skapar en öppning 

för någonting nytt och uppenbarar det främmande i det (till syntes) bekanta. Metaforen skapar 

sprickor i den litterära gestaltningen som gör den öppen för det främmande och annorlunda, 

den andre i dennes annanhet, och som motverkar att lidandets sår läks.  

   Rörelsen mellan närhet och distans utvecklades i detta förslag till ett konkret sätt att skriva 

genom den fragmenterade formen, textens rörlighet och genom metaforerna, som placerar 

rörelsen mellan närhet och distans både i textens form och innehåll. Medvetenheten om att 

skrivandet aldrig kan vara oskyldigt, att benämnandets närhet är nödvändig och ofrånkomlig, 

utgör en viktig slutsats som även måste förmedlas i den litterära texten. Litteraturens 

begränsningar och oförmåga bör erkännas och utgöra den utmaning, det skavande motstånd 

som gör att gestaltningen inte reducerar verkligheten och stänger texten, som gör att 

mångfalden och mångtydigheten bevaras och att de erfarenheter som förmedlas inte inordnas 

under det redan bekanta.  
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8.2. Diskussion 

Det resultat på analyserna som har presenterats kan och behöver framför allt diskuteras med 

utgångspunkt i begränsningarna för denna uppsats, både vad gäller uppsatsens syfte och 

frågeställningar, det analyserade materialet och själva analyserna. Ämnet för denna uppsats, 

litteratur, skrivande och livsåskådningsmässiga frågor och erfarenheter, är mycket brett och 

mångbottnat. Uppsatsens andra frågeställning, som handlar om ett konstruktivt förslag på ett 

sätt att skriva, speglar till viss del just denna svårighet att uttrycka någonting definitivt och 

allmängiltigt inom detta område; förslaget är endast just ett förslag, en möjlighet bland 

många, och framför allt ett resonemang kring litteraturens möjligheter och gränser.  

   Att detta förslag också innebär en viss utveckling av de föreställningar, strategier och 

metoder som framkommit i analyserna av tre perspektiv på litteratur, aktualiserar också 

begränsningarna när det gäller uppsatsens material. Materialet utgörs av tre perspektiv på 

litteratur ur vilka föreställningar, strategier och metoder som gäller den litterära gestaltningen 

av erfarenheter av det främmande och det annorlunda, av och hos den andre i dennes annanhet 

samt av lidande har lyfts ur och analyserats genom den jämförande analysen. Det är av vikt att 

fråga vad det egentligen kan vara möjligt att utläsa ur detta begränsade material, och om inte 

perspektivens själva natur – som tolkningar, analyser och reflektioner över litteratur och 

litterära verk – sätter snäva gränser för den förståelse av den litterära gestaltningen av 

erfarenheter av det främmande och det annorlunda, den andre och av lidande som formuleras.  

Men just eftersom det litterära skrivandet kan vara så mångbottnat och skiftande, just genom 

medvetenheten om svårigheten att uttrycka något definitivt när det gäller det litterära 

skrivandet, kan det ändå vara givande att resonera kring möjliga sätt att skriva trots att 

perspektivet är begränsat. Analyskategorierna som strukturerar analyserna, föreställningar, 

strategier och metoder, kan förstås som en rörelse från relativt allmänna idéer och 

förhållningssätt kring och till den litterära gestaltningen som konkretiseras till sätt att skriva, 

verktyg för den litterära gestaltningen av ett mer avgränsat slag. I de övergripande 

föreställningarna finns andra vägar som skulle kunna vara möjliga att ta, en öppning för 

vidare resonemang och reflektioner kring det litterära skrivandet. Just öppenhet och reflektion 

utgjorde ledorden för arbetet med utvecklingen av ett konstruktivt förslag på ett sätt att skriva. 

Detta kan visserligen innebära ett problem med analysernas resultat, att denna öppenhet och 

egenskapen av reflektioner gör slutsatserna för svaga, men genom de formulerade strategierna 

och metoderna består uppsatsens resultat ändå även av mer konkreta förslag, tydliga verktyg 

för det litterära skrivandet. Det är möjligt att förstå begränsningarna för detta arbete vad gäller 
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syfte och frågeställningar, material och analys som både en fördel och en nackdel, men 

framför allt är det viktigt att vara medveten om att dessa begränsningar finns och att 

uppsatsens resultat behöver förstås utifrån dem.  

   I forskningsöversikten som föregick analysen förekom i synnerhet två forskningsbidrag som 

denna uppsats resultat bör ställas i relation till. Det ena är den feministteologiska forskning 

som berör möjligheten att de utrymme åt marginaliserade och exkluderade grupper och som 

bland annat inneburit studier av mening, symboler och metaforer och en kritik mot förståelsen 

av språket som ren representation. I synnerhet Althaus-Reids formulering av ett nytt språkligt 

system som baseras på marginaliserade och förtryckta grupper står i nära relation till en del av 

de strategier och metoder som urskilts i analysen i denna uppsats. Då dessa strategier och 

metoder framför allt urskilts i Waltons perspektiv kan detta förstås utifrån det faktum att 

Walton skriver om just feministisk teologi och utgår från poststrukturalistiska teorier som 

använder dekonstruerande metoder, vilket innebär att detta perspektiv kommer ur samma 

tradition som den presenterade forskningen inom feministteologi. Genom att urskilja och 

utveckla strategier och konkreta metoder för ett skrivande som utgår från dessa tankar och 

detta perspektiv har resultatet av analyserna i denna uppsats dock ett ökat fokus just på det 

litterära skrivandet som praktik, på verktyg för att genomföra detta i den litterära 

gestaltningen, vilket skulle kunna förstås som ett visst bidrag till denna forskning.  

   Även den forskning av Essunger som presenterades, avhandlingen Kärlekens möjlighet, står 

i nära relation till resultatet i denna uppsats. I synnerhet Essungers avslutande reflektioner om 

en ”kreativ tystnad” som öppnar för olika tolkningar och gör att texternas ofullkomlighet och 

ännu icke realiserade möjligheter kan blottläggas bär likheter med de föreställningar och 

strategier kring texten som en öppning mot mångfalden av möjligheter, mångtydigheten och 

obestämbarheten som har formulerats i analyserna, liksom föreställningarna om litteraturens 

våld och oförmåga. Det denna uppsats kan sägas tillföra till denna förståelse av litteraturens 

potential är ett specifikt fokus på livsåskådningsfrågor som rör gestaltningen av det 

främmande och annorlunda, den andre och av lidande, och den rörelse mellan närhet och 

distans och metaforen som ett sätt att skriva som hör samman med öppningen mot 

mångfalden av möjligheter i den förståelse av litteraturen som formuleras. Då denna rörelse 

och detta litterära grepp handlar om just konkreta sätt att skriva litteratur blir denna uppsats 

utgångspunkt i det litterära skrivandet och betoning på skrivandet som praktik ytterligare 

accentuerad.  
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   Som en genomgående del av uppsatsen ingick även att undersöka etiska dilemman och 

frågor som rör ansvar och makt. Utifrån föreställningen om gestaltningens våld och 

förståelsen av den litterära gestaltningen som aldrig oskyldig, liksom de problem med att 

skriva fram den andre och lidande och fördelarna och nackdelarna med att tala från platser av 

marginalisering och exkludering som formulerades, aktualiserades dessa frågor i analyserna. 

Detta pekar även mot detta arbetes eventuella samhällsrelevans och i synnerhet relevansen i 

en fortsatt reflektion och fortsatt forskning kring den litterära gestaltningen av det främmande 

och annorlunda, den andre och av lidande. Den konstnärliga, litterära gestaltningen av dessa 

erfarenheter bottnar i en materiell verklighet; oavsett om gestaltningen är helt fiktiv eller 

baserad på verkliga erfarenheter innebär gestaltningen av det främmande, av den andre och av 

lidande ett ansvar, en möjlighet att antingen ”inordna det obekanta under det bekanta” och 

”läka lidandets sår” eller att göra rättvisa åt det obekanta, att hålla såret öppet, att åstadkomma 

en gestaltning som skapar sprickor i förtryckande ordningar och öppnar upp för nya 

möjligheter. Lidande, förtryck, marginalisering och exkludering, liksom försöket att inordna 

det främmande i en bekant ordning, är verkligheter, företeelser och erfarenheter som 

förekommer i det verkliga livet. Om en litterär gestaltning kan motverka dessa rörelser, om så 

bara i själva det litterära verket, är det givande att undersöka vilka möjligheter litteraturen har 

att göra detta, och hur det kan gå till. Denna uppsats har utgjort ett försök till just detta, att 

finna ett sätt att skriva som kan förmedla det främmande och annorlunda, göra rättvisa åt den 

andras annanhet och gestalta erfarenheter av lidande utan att reducera verkligheten eller 

stänga texten. Även om resultatet är begränsat och det förslag som utvecklats bara just ett 

förslag, skulle detta kunna peka vidare mot ytterligare, fördjupade och breddade reflektioner 

och kanske även ett faktiskt arbete med den litterära gestaltningen av erfarenheter av det 

främmande och det annorlunda, erfarenheter av och hos den andre i dennes annanhet samt 

erfarenheter av lidande.  
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“later that night 

i held an atlas in my lap 

ran my fingers across the whole world 

and whispered 

where does it hurt? 

 

it answered 

everywhere 

everywhere 

everywhere.” 

 

― Warsan Shire, ur ”What They Did Yesterday Afternoon” 
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