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Abstract 

 

Jonas Nilsson: Fallet Meursault och Främlingen – En jämförande analys av Kamel Daouds 

Fallet Meursault och Albert Camus Främlingen (2018). Självständigt arbete, Svenska 

SV001A, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap.   

 

Uppsatsen jämför Kamel Daouds Fallet Meursault och Albert Camus Främlingen ur de tre 

perspektiven berättarteknik, postkolonialt tänkande och livsåskådning. Syftet med jämförelsen 

är att se vilka likheter och skillnader som finns mellan verken, och då i första hand hur Fallet 

Meursault förhåller sig till Främlingen. Uppsatsen utgår från en komparativ metod utefter de 

aspekter som anges i syftet. Resultatet visar att Daouds Fallet Meursault i hög grad anspelar 

på Camus Främlingen och kan ur ett postkolonialt perspektiv beskrivas som en form av 

writing back samtidigt som Daoud livsåskådningsmässigt kommer att ligga mycket nära 

Camus. 

Nyckelord: Kamel Daoud, Albert Camus, Fallet Meursault, Främlingen, writing back, 

existentialism, det absurda, postkolonialism  
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Inledning   
 

Albert Camus verk Främlingen är en av litteraturhistoriens stora klassiker och anses 

betydelsefull för den riktning inom filosofin som kallas existentialismen. Över ett halvt sekel 

senare kom kritiken på verket, och den skjutna personen, vilken hos Camus endast kallades 

”araben”, fick sin upprättelse. Det är den algeriske journalisten och författaren Kamel Daoud 

som ger ”araben” namnet Moussa och berättar hans historia i romanen Fallet Meursault.  

 

Grunden till att jag valt att analysera just dessa verk är främst mitt intresse för den 

livsåskådning som är kopplad till Camus Främlingen, nämligen existentialismen. Första 

gången jag läste Främlingen upplevde jag mig ställas inför flera viktiga frågor om livet. 

Kanske handlade det om att få konkretisera en känsla, en upplevelse av igenkänning, eller om 

att få en annan synvinkel på livet. Läsningen var på samma gång skrattretande provokativ och 

fascinerande, vilket gjorde verket intressant. I funderingarna kring vad jag skulle kunna göra 

med verket fick jag rekommenderat att läsa det nyutgivna verket Fallet Meursault, vilket kan 

beskrivas som en postkolonial kritik mot Camus och Främlingen – en form av vad som kallas 

writing back.  

 

Främlingen är en roman som ofta läses i dagens gymnasieskola, också av den anledningen 

anser jag det relevant att närmare studera verket. I dagens mångkulturella klassrum är det 

dessutom intressant att studera ett verk från en annan del av världen, vilket öppnar för en 

postkolonial diskussion, där Fallet Meursault kommer in i analysen. Värdegrunds- och 

livsåskådningsfrågor är också det ur olika synvinklar relevant att studera i samband med 

romanerna. Ett av kunskapsmålen i kursplanen för ämnet svenska i gymnasieskolan lyder: 

”Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det 

lästa” (Lgy11). Analysen vill jag hävda är relevant i samband med detta kunskapsmål. 

 

Analysen vill jag också mena stämmer överens med skolans värdegrundsuppdrag vilket bland 

annat kommer till uttryck enligt följande: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla” (Lgy11, s. 5).  
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Syfte & Frågeställningar  
När Daoud väljer att skriva en roman som Fallet Meursault är det uppenbart att han går i 

dialog med Camus roman Främlingen. Romanen Främlingen fungerar som undertext, eller 

intertext, till Fallet Meursault och det blir för mig ofrånkomligt att undersöka förhållandet 

mellan de två romanerna. Det som intresserar mig är på vilket sätt Daoud förhåller sig till 

Camus och vilka konsekvenser detta får. En sådan dialog kan se ut på olika sätt. Daoud kan 

vara solidarisk med Camus men han kan också vara polemisk, vilket är vad jag vill undersöka 

med denna uppsats. De tre aspekter jag anser intressanta att analysera berör berättarteknik, 

postkolonialism och livsåskådning. Mitt syfte är också att se om romanerna har en potential 

och skulle kunna användas i undervisningen på gymnasienivå. Men detta är inget jag 

vetenskapligt kan undersöka utan har med som en avslutande diskussion efter analysen. 

Utifrån syftet har jag valt att ställa mig följande tre frågeställningar:  

 

1. Vilka parallellställen finns i romanerna och hur ser berättarsituationen ut? Vilka 

konsekvenser får detta för framställningen?  

2. Hur beskrivs relationen mellan kolonialmakt och koloniserad, det vill säga mellan 

Frankrike och Algeriet och mellan fransmän och araber?  

3. Vilken är respektive författares livsåskådning? Skiljer de sig åt eller finns där likheter 

när det kommer till synen på Gud, existentialism och det absurda?  

 

 

Disposition  
Inledningsvis redogör jag för min metod och den tidigare forskning som finns att tillgå, samt 

ger en kortare presentation av författarna och verken. Därefter jämför jag det händelseförlopp 

som skildras och ser på vilka likheterna och paralleller som finns mellan verkens 

huvudkaraktärer och berättare, Haroun och Meursault. Efter den berättartekniska delen 

kommer det postkoloniala att analyseras för att se på relationen mellan Frankrike och Algeriet 

och hur fransmannen-araben och kolonialmakt-koloniserad framställs. Därefter diskuteras 

livsåskådningsfrågor hos författarna och verken. Avslutningsvis tillkommer den didaktiska 

diskussionen.  
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Metod  
Jag tar i första hand utgångspunkt i de två verken som ska analyseras. Eftersom syftet är att 

undersöka hur de två verken förhåller sig till varandra, och i först hand hur Daoud förhåller 

sig till Camus, blir metoden i hög grad komparativ. Dock handlar det inte om komparation i 

största allmänhet utan ur de aspekter som anges i syftet. När det gäller de berättartekniska 

frågorna blir det aktuellt att knyta an till narratologin för att reda ut hur berättartekniken 

fungerar i de två romanerna. När det gäller den postkoloniala frågan kommer komparationen 

att ta sin utgångspunkt i vad som kallas rewriting och writing back, två begrepp som kommer 

att förklaras utförligare senare men som i korthet handlar om att en författare från ett 

(tidigare) koloniserat land skriver exempelvis en roman som är ett direkt svar på en roman 

från en författare från (den tidigare) kolonialmakten. Jag kommer även att luta mig mot 

tidigare forskning om Camus relation till Algeriet. I frågan om livsåskådning blir ett 

idéhistoriskt perspektiv ofrånkomligt. Jag kommer här att ställa den livssyn som Daoud kan 

sägas förmedla i Fallet Meursault mot den som kommer till uttryck i Camus Främlingen. Det 

idéhistoriska innefattar frågor om existentialismen, det absurda och synen på Gud. Här 

kommer jag att använda mig av tidigare forskning som analyserat Camus livsåskådning och 

dess relation till existentialismen. I jämförelsen kommer jag att resonera, analysera och 

exemplifiera möjliga tolkningar av författarnas syfte med det skrivna.  

 

Forskningsbakgrund  
Det finns få texter som tar upp Daoud i relation till Camus och den naturliga förklaringen till 

det är att Fallet Meursault är en nyligen utgiven roman. Litteratur om Camus finns det 

givetvis mängder av, men dessa utelämnar jag av den anledningen att min avsikt inte är att 

fördjupa mig i Främlingen, utan att se hur Fallet Meursault relaterar till den.   

 

I samband med den narratologiska diskussionen har jag haft användning av Lars-Åke Skalins 

Karaktär och perspektiv: Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet (1991) och 

Seymour Chatmans Story and discourse: Narrative structure in fiction and film (1978).  

 

När jag genomför den postkoloniala diskussionen har jag haft användning av följande texter: 

”The politics of rewriting” skriven av C.L. Innes vilken bland annat beskriver begreppen 

rewriting och writing back och The Empire Writes Back (2002) av Bill Ashcroft, Gareth 

Griffiths och Helen Tiffin. Jag använder mig också av Frihet, jämlikhet, brodermord: 
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Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon (2001) skriven av Michael 

Azar, vilken beskriver Frankrikes kolonialisering av Algeriet samt dess avkolonialisering. 

Dessutom använder jag mig av Franz Fanons två verk Svart hud, vita masker (1995) och 

Jordens fördömda (2007).  

 

I samband med livsåskådningsdiskussionen har jag haft användning av: Thure Stenströms 

standardverk Existentialism – Studier i dess idétradition och litterära yttringar från 1966, 

vilket genomgående beskriver denna idéhistoriska tradition och Albert Camus essäsamling 

Myten om Sisyfos som också ligger till grund för att beskriva livsåskådningsfrågor.  

 

För att knyta an till ett didaktiskt perspektiv kommer jag också att använda mig av Birgitta 

Bommarcos avhandling Texter i dialog – En studie i gymnasieelevers litteraturläsning (2006). 

I avhandlingen studerar bland annat Bommarco läsningen av verket Främlingen i en 

gymnasieklass vilket gör den relevant för studien. Jag kommer också att använda mig av R. 

Radhakrishnans artikel ”The Meursault investigation: A contrapuntal Reading”, vilken tar upp 

hur man kan gå till väga för att lära ut Daouds Fallet Meursault i en grundkurs i postkolonial 

litteratur och teori och även ”The Meursault investigation teaching guide” av Christie Michel 

(2015).  

 

I sökningarna efter artiklar använde jag mig av sökbasen PRIMO, där jag kombinerade 

ämnesorden ”Camus” och ”Daoud”, och fann då fyra relevanta artiklar att använda mig av i 

analysen. Min sökning i DiVA gav endast ett resultat i form av en tvåsidig tidningsartikel, 

vilken jag fann mindre relevant. I sökbasen LIBRIS fann jag inga relevanta artiklar. Utbudet 

av tidigare studier som jämför de två romanerna var skralt, vilket som nämnts har sin 

förklaring i Fallet Meursault är en relativt nyutgiven roman. De relevanta artiklar jag fann var 

”Solidarity and the Absurd in Kamel Daoud’s Meursault, contre-enquête ” av Sarah Horton 

som främst tar upp livsåskådningsfrågor och det filosofiska dilemmat i fråga om ”solidaritet” 

och ”det absurda”, vilket båda är centrala teman i verken. Hon menar att även om ordet 

”solidaritet” inte förekommer i romanen, så tvingar Daoud oss att fråga oss vad det innebär att 

reagera på det absurda genom solidaritet, då de flesta människor flyr det. ’What – It’s – Like 

for the Other: Narrative knowledge and faith in ”The Meursault Investigation’ av Grace 

Whistler behandlar tanken på jaget och den andre. Fallet Meursault, som är ett svar på 

Främlingen håller både Meursault och det franska Algeriet som ansvarig för handlingarna. 

”The Critical Pulse of the Conte-enquête: Kamel Daoud on the Maghrebi Novel in France” av 
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Lia Brozgal jämför Fallet Meursault med Främlingen. Bland annat namnen som Daoud 

använder i verket och dess berättarperspektiv.  I ”The Meursault investigation: A contrapuntal 

Reading” beskriver R. Radhakrishnan hur det fungerar att lära ut Kamel Daouds Fallet 

Meursault i en grundkurs i postkolonial litteratur och teori. Med det pedagogiska perspektivet 

i åtanke studerar uppsatsen det intertextuella förhållandet mellan verken. Studien undersöker 

de ”kriser” och ”dilemman” som utgör postkolonial teori: postkolonial asymmetri och 

motminnet, predikament av sekulär nationalism, avkolonisering av sinnet, humanismen och 

förhållandet mellan ontologi och politik, samt världslitteraturens framtid.  

Presentation av författare och verk  
Verken väljer jag att klassa som filosofiska romaner. Främlingen kom i originalutgåva ut 

1942 och har på svenska kommit ut i två översättningar, 1946 och 2009. För min uppsats har 

det egentligen ingen större betydelse vilken jag använder, men jag har valt den senare i 

översättning av Jan Stolpe. Anledningarna till det är två: för det första på grund av att den 

förmodligen är vad som skulle komma till användning i ett skolsammanhang och för det andra 

därför de kursiverade citaten ur Fallet Meursault är hämtade ur Stolpes översättning av 

Främlingen.  

 

Albert Camus föddes i Algeriet 1913 av franska föräldrar men flyttade senare till Frankrike 

och etablerade sig där som författare. Han vann nobelpriset i litteratur 1957 och hans 

författarskap har varit viktigt för le nouveau roman (”den nya romanen”). Han gick bort i en 

bilolycka 1960.  

 

Den franska originalutgåvan av Fallet Meursault kom ut 2013 med originaltiteln Meursault, 

contre-enquête. Den svenska översättningen, av Ulla Bruncrona, publicerades 2016. Den 

franska titeln betyder på svenska ungefär ”Meursault, en motundersökning (eller motskrift)” 

viket gör det ännu tydligare att det är en writing back mot Camus. Romanen var den algeriske 

journalisten Kamel Daoud skönlitterära debut. Daoud är i förhållande till Camus tämligen 

okänd och har först kommit att göra sig ett namn internationellt genom sitt postkoloniala verk 

Fallet Meursault, vilket både hyllats och bemötts av kritik. Verket kritiserades så till den grad 

att Daoud kom att få dödshot i samband med att verket släpptes. I en intervju med Daoud i 

The New York Times skriver Doreen Carvajal att Daoud blev kallad för ”enemy of religion”, 

och den islamistiske predikanten Abdelfatah Hamadache proklamerade att Daoud borde bli 
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avrättad inför publik för ”the war he is leading against God and the prophet” (Carvajal, 2015). 

Daoud vann också Prix Goncourt du premier Roman för sin debutroman. 

 

Adam Shatz, som är Daouds vän, skriver i artikeln ”The Daoud affair” att Daoud inte är 

någon ”typisk” sekulär person, utan är djupt insatt i islamisk tro. Däremot finns det sådant 

Daoud är mycket kritisk till inom religionen, bland annat det islamistiska intrånget i det 

politiska (Shatz, 2016). Sarah Horton skriver att Daouds roman är riktad dels mot den stora 

allmänheten, men inte minst är den en riktad kritik mot sina landsmän. Den är ett 

ifrågasättande av framför allt religiös tro, som för många i Algeriet är den enda objektiva 

sanningen (Horton, s. 297). Att verket väckte rektioner är det föga tvivel om.  

 

Alla hänvisningar till romanerna kommer att avse de ovan presenterade svenska utgåvorna 

och endast anges med sidangivelse inom parentes. Båda verken är homodiegetiska, vilket 

innebär att det är jag-berättelser. Att verken jag väljer att analysera är översatta anser jag 

irrelevant, då jag inte genomför någon stilstudie, utan för ett resonemang kring de 

övergripande tankegångarna i romanerna. Dessutom är det med största förmodan de svenska 

översättningarna som kommer att användas i ett skolsammanhang.  

 

Horton skriver att utgångspunkten är den att Främlingen inte hanteras som en roman i Fallet 

Meursault utan som en bok skriven av huvudkaraktären Meursault (Horton, s. 286). Det 

innebär att den tänks skildra ett verkligt händelseförlopp sådant det uppfattas av Meursault. 

Det är förutsättningarna för att Haroun, huvudkaraktär i Fallet Meursault, ska kunna ge sin 

version av det som hänt och för att de två romanerna ska kunna uppfattas som två versioner 

av samma faktiska händelser. Haroun går alltså i polemik med Meursault och därigenom 

kommer Daoud att gå i polemik med Camus. Detta är något jag återkommer till och hur det 

kompliceras i samband med den narratologiska diskussionen.  
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Analys av Fallet Meursault och Främlingen  
 
Narrativet  
När Daoud väljer att skriva en roman som Fallet Meursault är det uppenbart att han går i 

dialog med Camus. Men han gör det inte direkt utan väljer att använda en berättare, Haroun. 

Denne Haroun är bror till araben som Meursault dödar. Till fiktionen hör alltså att det som 

skildras i Främlingen tänks ha hänt i verkligheten. I så fall blir Meursaults skildring ett slags 

vittnesmål, och som sådant kan det ifrågasättas. Och det är just vad Haroun gör. Han vill ge 

sin version av samma händelseförlopp, ta upp saker som Meursault utelämnat och tolka saker 

annorlunda än Meursault. Haroun och Meursault tänks tillhöra samma värld, men i denna 

värld kan inte Camus och Daoud existera. De tillhör en annan ontologisk nivå. Som de 

egentliga författarna tillhör de samma värld som vi läsare. Detta får till följd att Meursault och 

Haroun inte kan kommunicera med oss, lika lite som Haroun kan kommunicera med Camus. 

De som kan kommunicera är Camus, Daoud och vi. Daoud kan gå i polemik mot Camus och 

som roman förhåller sig Fallet Meursault till romanen Främlingen. I sin dialog med Camus 

kan Daoud använda olika grepp – som detta att låta Haroun polemisera mot Meursault. Men 

som läsare uppfattar vi att detta är just ett litterärt grepp som Daoud använder för att förhålla 

sig till Camus.  

 

Som Horton påpekar noterar vi direkt likheterna mellan verken och förstår att Daoud anspelar 

på Camus från romanens första mening (Horton, s. 286). Den lyder: ”MAMMA LEVER ÄN i 

dag” (s. 9) – vilket anspelar på Främlingens första mening ”Mamma dog i dag. Eller i går 

kanske, vet inte” (s. 7). Inledningsvis går Haroun i polemik med Meursault. Han har en 

aggressiv framtoning och uttrycker frustration över mordet som begåtts och den vita mannens 

sätt att behandla och framställa araben. I och med denna kritik förstår vi att verket är en 

writing back. Mamman, för att ta ett exempel – får en helt ny funktion. I Daouds verk har 

hennes klagosånger över Moussas död skapat skuldkänslor hos honom som han sedan 

barnsben tvingats leva med: ”I min barndom hade jag länge rätt till en enda saga, en berättelse 

som mamma framställde som underbar och som jag ibland fick höra på kvällen. Det var 

historien om min mördade bror Moussa som varje gång antog nya former beroende på 

mammas humör” (s. 26). Både Meursault och Haroun har en granne men i Främlingen har 

han en mer framträdande roll. Småskurken Raymond, är ”vän” till Meursault och kommer att 

spela en ödesdiger roll för honom, men han har ingen direkt motsvarighet i Fallet Meursault. 

Han nämns enbart i verket: ”Hon krävde ”Rimons”, Raymonds, huvud, en person som senare 
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aldrig återkommer, ja, jag undrar om han alls har existerat, mannen som förutsätts vara 

ursprunget till min brors död och till härvan av problem kring sedlighet, heder och 

prostituerade” (s. 61). Varken Meursault eller Haroun känner särskilt väl till sin far, utan har 

enbart vaga minnen av denna. Haroun säger: ”Allting kretsade kring Moussa och Moussa 

kretsade kring vår far, som jag aldrig lärde känna. Det enda han lämnade mig i arv var vårt 

efternamn” (s. 19). För Haroun verkar detta vara något av ett trauma medan Meursault enbart 

nämner det faktum att han inte varit närvarande. Meursault har en kärleksrelation med 

kvinnan Marie, vilken är en karaktär som är högst delaktig i romanen och Haroun möter 

avslutningsvis kvinnan Meriem, vars namn naturligtvis anspelar på Maries. Maries funktion 

för Meursault handlar i första hand den fysiska attraktionen, hon betyder inget särskilt för 

honom på ett emotionellt plan. I relationen mellan Haroun och Meriem kan vi däremot se hur 

hans osäkerhet uppenbaras. De mindervärdeskänslor som modern ålagt honom under hans liv 

blir synliga i relationen till henne. Haroun möter en officier som får samma funktion som 

rannsakningsdomaren får för Meursault. Fängelseprästen i Camus får sin parallell i imamen 

hos Daoud. Deras funktion kommer jag att beskriva utförligare längre fram. Parallellerna 

mellan romanerna finns alltså från början. De är inledningsvis inte så påfallande men de ökar 

allteftersom vi läser romanerna.  

 

Den tydligaste parallellen mellan verken är morden som begås, vilket sker ungefär halvvägs 

in i romanerna. Meursault skjuter under märkliga omständighet en arab och Haroun genomför 

sin hämndaktion genom att skjuta en fransman som gömmer sig efter befrielsekriget. Ett mord 

som han länge håller inne med att berätta för sin åhörare: ”Även jag har dödat enligt denna 

jords önskan en dag då jag inte hade något för mig” (s. 75). Meursaults mord sker klockan två 

på dagen och Haroun genomför sitt mord klockan två på natten. Meursault skjuter araben med 

fem kulor, först det dödande skottet och efter det fyra till, vilket vi inte får någon förklaring 

på varför. Följande citat beskriver Harouns hämndaktion: ”JAG AVLOSSADE TVÅ skott. 

Två kulor. Den ena i magen och den andra i strupen. Absurt nog tänkte jag genast att det 

tillsammans blev sju. Fast de fem första som hade dödat Moussa hade avfyrats tjugo år 

tidigare (s. 101). Haroun beskriver sitt mord enligt följande: ”Det var inte ett mord utan ett 

återställande. Jag tänkte också, även om det kan förefalla befängt för en person som jag, att 

han inte var muslim och att det alltså inte var förbjudet att döda honom. (s. 102). Efter det att 

morden begåtts häktas Haroun, likt Meursault och dras in i en rättslig process. Båda blir i 

högre grad anklagade för deras uppträdande och handlande i livet än över morden de begått. 

Meursault blir i första hand anklagad för den likgiltighet han uppvisat i samband med 



 12 

moderns död och Haroun för att inte ha medverkat i Algeriets befrielsekrig mot fransmännen. 

De blir också båda anklagade för att inte tillbedja någon religion eller Gud. I Främlingen 

uttrycker Meursaults advokat följande i rättssalen: ”Är han anklagad för att ha begravt sin mor 

eller för att ha dödat en människa? Åhörarna skrattade.” (s. 117). I Fallet Meursault blir också 

Haroun förhörd och utskrattad. Haroun konstaterar att: ”Jag visste att jag var där inte för att 

jag hade begått ett brott utan för att jag hade begått det vid fel tidpunkt” (s. 140). Meursault 

möter i fängelset en präst och Haroun en imam, vilka får en liknande funktion i berättelserna. 

Imamen talar till Haroun om Gud, vilket han inte vill slösa sin tid på. På liknande sätt vill inte 

Meursault tala om Gud med fängelseprästen. I romanernas avslutande sidor kan Fallet 

Meursault liknas vid en palimpsest av Främlingen, Haroun beskriver samma händelseförlopp 

som Meursault, med bara enstaka förändringar i texten.1 Nedan följer ett citat ur Fallet 

Meursault, där det som är fetstilade är samma text i Fallet Meursault och i Främlingen och 

det skrivet inom parentes är vad som skiljer sig i Främlingen i jämförelse med Fallet 

Meursault: 

 
En dag försökte imamen (Han ville fortfarande) tala med mig om Gud, han sa att jag var 

gammal och att jag åtminstone skulle be som de andra, men jag gick fram till honom 

och försökte förklara att jag hade så lite tid kvar. Jag ville inte slösa bort den på 

Gud. Han försökte byta ämne genom att fråga varför jag inte kallade honom 

(”monsieur” och inte ”fader”) ”el-Shejk”. Det irriterade mig och jag svarade att han 

inte var min andliga handledare (far), att han stod på de andras sida. ”Nej, min bror 

(son)”, sa han och lade handen på min axel, ”jag är med dig (er). Men det kan du 

inte veta för du har ett förblindat hjärta. Jag ska be för dig (er).” Jag vet inte varför 

men då var det som om något brast inom mig. Jag började skrika för full hals och 

jag förolämpade honom och sa åt honom att inte be.” (s. 181).  

 

Främlingen avslutas med meningen: ”För att allt skulle fullbordas, för att jag skulle känna 

mig mindre ensam återstod det mig bara att önska att det kom många åskådare på dagen för 

min avrättning, och att de hälsade mig med hatiska skrik.” (s. 150).  Haroun får avslutningsvis 

uttrycka i stort sett samma sak: ”Även jag skulle önska att jag fick många åskådare och att 

deras hat var hämningslöst.” (s. 185). I samband med att parallellerna blir fler ökar 

identifikationen mellan Meursault och Haroun. Första delen av romanen är en tydlig writing 

                                                        
1 En palimpsest innebär att en text har skapats och sedan tagits bort för att ersättas av en ny. Begreppet 
kommer ursprungligen från då handskrift var det sätt man kommunicerade via text.  
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back, men i samband med att parallellerna ökar så minskar klyftan mellan ”vi” och ”dom” 

som är så tydlig i verkets inledande del. Fallet Meursault blir allt mindre en writing back på 

Främlingen i samband med den ökade identifikationen. Haroun försonar sig med Meursault, 

något vi kan se som tydligast i romanens avslutande sidor.  

 

Seymour Chatman skriver i Story and discourse: Narrative Structure in Fiction and Film 

(1978) vikten av att inte blanda ihop författare och berättare inom litteraturteori. Han citerar 

Monroe Beardsley som skriver att:  

 
[…] the speaker of a literary work cannot be identified with the author - and therefore the 

character and condition of the speaker can be known by internal evidence alone - unless 

the author has provided a pragmatic context, or a claime of one, that connects the speaker 

with himself (In Aesthetics (New York, 1958), p 240.)  

 

Chatman beskriver också här de narrativa instanserna, vilka är: Real author, implied 

author, Narrator, Narratee, Implied reader och real reader.  I Karaktär och perspektiv: 

Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet (1991) behandlar Lars-Åke 

Skalin dem i samband med vad han kallar narratologins standardteori:  

 
Standardteorin förutsätter att den fiktiva världens egenskaper på något sätt måste 

förmedlas till läsaren via en sorts fiktiv information. För denna information står en 

likaledes fiktiv berättare. Fiktionshistorier i episk form som romaner och noveller 

utgör i princip någons rapport om fiktiva förhållanden till någon. Men nu uppstår 

åtminstone ett problem beträffande läsarens tolkning. Som faktisk läsare befinner 

man sig ju i en annan logisk kontakt med dem? För att besvara frågan om den 

fiktiva förmedlingens natur har många berättarteoretiker utvecklat ett sinnrikt 

system av skilda logiska och ontologiska nivåer. Förhållandet mellan läsare och 

fiktiv värld ses som ett system av instanser, den ena innesluten inom den andra som 

en kinesisk ask (s. 109).  

 

Följande narratologiska instanser beskriver Skalin, vilka är samma som Chatman 

beskriver fast översatta: Den reella författaren, som i mitt fall skulle vara Daoud och 

Camus vilka befinner sig i den verkliga världen och därmed kan kommunicera med 

varandra och oss läsare. Vi har berättaren vilken är Haroun i Fallet Meursault och 

Meursault i Främlingen. Dessa befinner sig inom den fiktiva världen och kan där 
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kommunicera med varandra. Den framställda världen i Fallet Meursault är baren i 

Oran, där Haroun befinner sig och talar till åhöraren vilken är fransyskan på baren. Att 

åhöraren i baren är fransyska kan vi inte se som en tillfällighet utan hon blir en 

representant för den franska befolkningen och västerlänningen, den som Haroun vill 

berätta sin historia för. Reella läsare är vi som faktiskt läser verken. Skalin diskuterar 

också den implicite författaren, men det finns ingen anledning att här fördjupa sig i den 

diskussionen (Skalin, 1991, s 109 - 110).  

 

Utgångspunkten är den att Daoud endast kan tala till Camus då dessa befinner sig i 

samma verklighet, eller på samma ontologiska nivå. Likaså kan Haroun endast tala till 

Meursault då dessa tänks befinna sig inom samma fiktiva värld. Vad som sker är dock 

att Haroun ibland också tycks diskutera med Camus, vilket han enligt de narrativa 

instanserna inte skulle kunna göra. Det finns dock flera exempel på det. På sida 67 talar 

Haroun om Sisyfos som anspelar på Camus verk Myten om Sisyfos: ”Här blev jag 

medveten om att jag hade rätt till mitt liv, till en brinnande närvaro i världen – ja, det 

hade jag verkligen! – trots min groteska situation som bestod i att skjuta upp ett lik mot 

kullens krön tills det rullade ner igen och började om i all oändlighet” (s. 67). Haroun 

talar om det absurda vilket pekar mer på Camus än Meursault: ”Utan att jag var 

medveten om det kunde jag inte godta hans absurda död […]” (s. 34). Haroun säger till 

sin åhörare att ”din hjälte” har talang och nämner därefter att han ”kan skapa tragedi 

med hjälp av ett tidningsklipp och utifrån en brand väcka en rubbad kejsare till liv” (s. 

86). Här anspelas på två pjäser av Camus, nämligen Missförståndet (1944) och Caligula 

(1938). Meursault och Camus går alltså samman och ”din hjälte” blir lika mycket 

Camus som Meursault. När Haroun skriver: ”Han började bli berömd” (s. 87) så verkar 

det snarare handla om Camus; Meursault håller inte på att bli berömd före mordet, men 

Camus har redan före mordet börjat etablera sig, t. ex. med pjäsen Caligula. På s. 119 

säger Haroun: ”Din hjälte har förstås rätt, frågan om mordet är den enda fråga en filosof 

bör ställa sig. Allt det övriga är strunt.” Det här anspelar direkt på första meningen i 

Myten om Sisyfos. Camus talar dock om självmordet och inte om mordet. Men Haroun 

är så besatt av mordet att han tycks ”minnas fel” och förvanskar. Men man skulle också 

kunna se det som, vilket Horton påpekar, att Haroun här tycks utgå från Camus senare 

bok Människans revolt där han diskuterar mordet (Horton, s. 292). Vi kan notera på sida 

74 att Haroun förutsätter att Meursault inte avrättades utan skriver en bok efter att ha 
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blivit fri: ”När mördaren släpps ur fängelset skriver han en bok som blir berömd, där 

han berättar om hur han trotsade Gud, en präst och det absurda” (s. 74).  

 

Vi kan konstatera att Daouds text inte helt följer den logik som de olika 

berättarinstanserna förutsätter eftersom Haroun uppenbarligen har kunskap om Camus 

och låter denna färga av sig på Meursault så att gränsen mellan Camus och hans 

protagonist i Främlingen grumlas. Men betyder det att Fallet Meursault blir obegriplig? 

Nej. Varför inte? Därför att vi ytterst uppfattar den som en dialog mellan Daoud och 

Camus och oss läsare. Vi förstår vad Daoud är ute efter och accepterar att han använder 

olika grepp för att uppnå sina syften. Och eftersom det är en roman, en 

fiktionsframställning, behöver den inte strikt följa de krav som vi skulle ställa på en 

verklighetsframställning. Ytterst läser vi inte för att komma fram till hur mordet 

egentligen gick till, eftersom det ju aldrig inträffat något mord i verkligheten. Vi läser 

för att se vad Daoud är ute efter genom att gå i dialog med Camus och hur han då 

hanterar Camus roman där han använder berättaren Haroun.  
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Det postkoloniala perspektivet 
Writing back 
Koncepten writing back och rewriting är båda välkända fenomen, inte minst inom den 

postkoloniala litteraturen, även om de också existerar inom andra områden. I ”The Politics of 

Rewriting” (2010) menar C.L. Innes att begreppen är närliggande varandra, men där finns en 

viss skiljaktighet. Rewriting beskrivs som att skriva om en historia som från början anses 

felaktigt framställd. Det som sedan tidigare anses vara en felaktig återgivning av exempelvis 

afrikansk, australiensk, indisk och karibisk historia kan genom att skrivas om ersättas och 

framstå som autentiskt. Det västerländska perspektivet har genom historien varit det 

dominerande medan de koloniserade länderna har undantryckts och inte fått göra sin röst 

hörd. Rewriting är det vidare begreppet, vilket innebär att ge ett nytt perspektiv på vad som 

från början var skrivet ur i de flesta fall ett västerländskt perspektiv. Det innebär att byta 

perspektiv hos en specifik kolonial text, ändra om dess intrig och/eller ge andra karaktärer sin 

historia. Writing back innebär snarare att vara kritisk mot de tidigare generella attityder som 

kolonialmakten haft mot de koloniserade, att ge igen och tala om hur historien egentligen var. 

Men i fallet med writing back behöver det inte innebära att gå in i ett annat verk, utan det 

kritiska kan bestå av helt ny berättad historia från den koloniserade. Det kan handla om ett 

land, en befolkning eller personens historia som från början inte har fått sin röst hörd (Innes, 

s. 57).  

 

Daouds polemik handlar om att hela hans folk förvandlas till något som bara har en relation 

till fransmännen. De är ”araber” och de har inget eget värde utan fyller bara en funktion i 

fransmannen Meursaults historia. De fråntas sina namn, eller det är helt enkelt ointressant om 

de heter något eller inte. Det är vad som tycks vara Harouns stora trauma. Dels ifrågasätter 

han det Meursault säger och vill ge en annan version av historien, men det viktigaste för 

Haroun tycks ändå vara att det koloniala perspektivet berövar den koloniserade hans identitet 

och liv. Fallet Meursault kan i och med detta främst klassas som en writing back, eftersom 

den så riktar så tydlig kritik mot Främlingen och har som syfte att skriva om historien.  

 

Ashcroft, Griffiths & Tiffin skriver i The empire writes back (2002) att när det handlar om 

writing back är språket en avgörande komponent. Att ”skriva tillbaka” i ett postkolonialt 

sammanhang innebär att det egna språket undantrycks och leder därmed till att det 

dominerande språket, kolonialmaktens språk används. I de flesta fall innebär detta en 

användning av engelskan eller franskan för att den koloniserade att kunna skriva tillbaka till 
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maktcentret. Språk bär på ett värde hos ett folk, och införandet av annat språk, inte minst 

engelskan under kolonialismen, kan leda till att ett folk måste förminska sig själva genom 

användandet av det. Språk bygger på en hierarkisk struktur och det är via språket som 

sanningar, befallningar och verklighet kommer till uttryck. Då den europeiska kulturen och 

den vita människan ansågs som den ideala kommer med detta också språket, vilket är ett sätt 

för den koloniserade att, dels försöka närma sig dennes status, men också skaffa sig en 

möjlighet att tala till sin kolonisatör (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, s. 7 f.).  

 

Daoud skriver på kolonialmaktens språk, det vill säga franska, istället för arabiska. Haroun 

beskriver hur han är tvungen till att lära sig franska för att ha en möjlighet att tala till 

kolonialmakten och Meursault. Haroun har själv en kritisk syn på Algeriets utveckling och 

har blivit en främling i sitt eget land. En av orsakerna till det är religionens ökade makt, något 

som Haroun flera gånger i romanen uttrycker sig kritiskt om.   

 

Begreppet writing back är det mest centrala begreppet, då vad Daoud i första hand gör är att 

rikta kritik mot Camus. Jag vill dock även hävda att det kan klassas som en rewriting, då det 

också handlar om att skriva om en historia och ge ett annat perspektiv. Det vill säga berätta 

hur det var för den mödades familj och berätta historien ur ett algeriskt perspektiv.  

 

 

Kolonialiseringen  
I Frihet, jämlikhet, brodermord: Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Franz 

Fanon (2001) beskriver Michael Azar kriget mellan Frankrike och Algeriet som ett av 

avkolonialiseringens mest blodiga. Närmare en miljon dog, över åtta tusen algeriska byar 

jämnades till marken, mer än hälften av all boskap brändes ned och tre miljoner algerier 

spärrades in i reservat och deporterades och hundratals fängslades för att nämna några av 

krigets konsekvenser. Algerietkriget kan i och med detta sägas vara Frankrikes motsvarighet 

till USA:s Vietnamkrig – kanske den franska nationens största trauma än idag (Azar, s. 8). 

Azar tar sin utgångspunkt i Albert Camus och Franz Fanons författarskap och studerar vilka 

bilder av Frankrike och Algeriet, och relationen mellan dem som kan utläsas hos författarna. 

Kan vi se Algeriet som en egen nation eller som en del av Frankrike? Majoriteten av 

befolkningen i Algeriet talade arabiska, var icke-kristna och saknade politiska rättigheter och 

franskt medborgarskap – trots att landet formellt integrerades i Frankrike 1848, exempelvis i 

form av tre franska departement (Azar, s. 11).  
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Fallet Meursault anspelar på en känd tanke hos filosofen och författaren Frantz Fanon som är 

ett av de kända namnen inom postkolonialt tänkande, nämligen våldets nödvändighet som 

befriande kraft för den koloniserade. Fanon talar inte enbart om nationell befrielse, utan att 

även psykisk frigöra sig från sina förtryckare.  

 

Fanon föddes på Martinique år 1925, en karibisk ö som ingår i det franska kolonialväldet och 

där folket enligt Fanon själv identifierar sig med Frankrike, men ändå upplevs befinna sig i 

utkanten av den franska gemenskapen. Fanon blev 1956 medlem i den nationella 

befrielsefronten FLN (Front de libertion nationale) med syfte att bekämpa det franska 

kolonialväldet, men dör i leukemi året innan Algeriet blir självständigt och får alltså inte 

uppleva landets självständighet (Azar, s. 14 f.). Hans verk kretsar mestadels kring frågan om 

hur de koloniserade ska kunna bryta med det mindervärdeskomplex som länge präglat deras 

relation till kolonialherren. Fanon frågar sig bland annat vad det innebär att anamma ett språk 

och en kultur, som har uppfunnits för att förtrycka denne. Vad innebär det att leva som fiende 

till sig själv och dagligen bekämpa den egna identiteten? (Azar, s. 215).  

 

Fanon skriver i Svart hud, vita masker (1995 [1952]) ”Det är ett faktum: vita betraktar sig 

som överlägsna de svarta. Det är också ett faktum: att svarta till varje pris vill bevisa för de 

vita hur rikt deras eget tänkande är, att deras intellekt är lika skarpt” (s. 27). Han menar 

fortsättningsvis att det för den svarta människan bara finns ett öde och det är vitt.  

 

Azar skriver att Fanon menar att våldet är den väg som iscensätter möjligheten till en radikal 

förändring, att nå en värld bortom kolonialismen. Våldet fungerar som medel för befrielse, 

menar han, och det är den antikoloniala revolutionen som föder nya människor. Genom våldet 

befriar sig individen, och genom detta fattar han mod och rehabiliteras i sina egna ögon. Azar 

citerar Fanon: ”När de koloniserade tar till våld, bejakar de den egna förmågan att handla och 

utforma sina egna öden. De lämnar tingens rike för att bli aktiva subjekt som omvandlar 

samhället och sig själva genom revolutionens praxis”. En herre är enbart herre så länge som 

slaven erkänt denna som dess herre – det kontrakt som finns dessa emellan kan endast 

upphävas i samma stund som slaven väljer att ta till strid (Azar, s. 255 f.).  

 

Fanon skriver i Jordens fördömda (2007 [1962]) ”Framställd i sin nakenhet låter 

avkolonialiseringen ana en skoningslös kamp, en de blodiga knivarnas natt. Om de sista 
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verkligen skola varda de främsta, så kan de ske först efter en avgörande, blodig kamp mellan 

de båda antagonisterna.” (s. 54). Fanons tankar kring våldet som radikal förändring är något 

som i hög grad påminner om Harouns situation, inte minst då har skjuter fransmannen Joseph.  

 

Azar menar att Fanon talar om att ett visst språk återspeglar ett visst sätt att förhålla sig till 

världen och att kategorisera sin omgivning. Ord som ”svart”, ”neger” och ”arab” har i 

Frankrike och inom franskan en viss innebörd, vilket i detta fall beskrivs som det ”onda”. 

Kulturen är just de berättelser, fördomar, myter, attityder, ordval och uttryck som formar ett 

samhälle (Azar, s. 216). I Fanons analyser förklarar Azar, står frågan om vilka effekter detta 

språk och denna kultur får på de svarta som lär sig att tala och internalisera dess kategorier 

och värden. Viljan att bli fransk, kommer för den svarte sätta hinder för en reell frigörelse 

eftersom de svarta kommer att ta avstånd från sig själva. Efter att ha varit den vites slav så 

förslavar han sig själv, vilket för Fanon in på frågor om alienation och mindervärdeskomplex 

hos de koloniserade (ibid, s. 216 f.). Fanon skriver i Svart hud, vita masker (1995) ”den svarte 

antillern kommer att bli vitare, det vill säga kommer att bli mera mänsklig, ju bättre han 

tillägnar sig det franska språket. Jag är helt på det klara med att detta är en av människans 

möjliga attityder inför tillvaron” (s. 54).  

 

Azar menar fortsättningsvis att Albert Camus redan tidigt i sin ungdom, med eller mot sin 

vilja, lever med en motsättning – som en del av Algeriets europeiska befolkning tvingas han 

tidigt konfrontera frågan om och utmaningen från landets icke-europeiska befolkning – han 

blir en del av denna motsättning och tillhör den. Centrala frågor för honom blir i och med 

detta hur han framställer befolkningen med franskt ursprung, födda i Algeriet, som varken är 

fransmän eller algerier och hur dessa inte riktigt smälter in i landet. Det handlar om frågor på 

temat nationell och politisk identitet, etnicitet och religion. I samband med den algeriska 

revolutionens utbrott tvingas Camus till svåra ställningstaganden. Kriget i landet sätter hans 

politiska och filosofiska världsbild på prov och frågan om hållbarheten i hans filosofiska 

bestämningar av rättvisan, revolten, friheten och människans värdighet aktualiseras (Azar s. 

107 ff.).  

 

Daoud skriver om historien, eller ger oss en mer nyanserad och klarare bild, i första hand av 

”den andre”, hans broder Moussa, och i förlängningen också av relationen mellan Frankrike 

och Algeriet: ”Så här enkelt är det: Historien ska skrivas om på samma språk men från höger 

till vänster. Det vill säga utgående från den ännu levande kroppen, från gränderna som förde 
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den mot slutet, från arabens förnamn till mötet med kulan” (s. 16). Fransmännens behandling 

och förhållande till algerierna är ett av de centrala motiven. Det framgår när Haroun 

reflekterar över ordet ”arab” och förhållandet till ”de andra”:  

 
Arab, du ska veta att jag aldrig har känt mig som arab. Det är som en svart som bara 

existerar i den vite mannens blick. I våra kvarter, i vår värld var vi muslimer, vi hade ett 

förnamn, ett ansikte, vi hade våra vanor. Punkt slut. De andra var ”främlingar”, roumir, 

som Gud hade kallat hit för att pröva oss, men det skulle hur som helt inte bli långvariga, 

de skulle ge sig av endera dagen, det var säkert.” (s. 83). 

 

Ett genomgående tema i romanen är alltså Algeriets relation till Frankrike och algeriernas 

relation till fransmännen, detta tar sig i första hand uttryck genom Harouns frustration över 

Meursault. Harouns situation låter sig påminnas om den Fanon beskriver om den koloniserade 

som lever med en känsla av att bli betraktad med förakt och som tvingas leva med 

mindervärdeskomplex. Haroun skriver: ”Nyligen såg jag en grupp fransmän stå vid en 

tobaksaffär på flygplatsen. Stela, stumma spöken som betraktade oss araber som om vi inte 

vore annat än stenar eller döda träd.” (s. 22).  

 

Fanon talar som nämnt om våldet som krävs för att befria sig från sin kolonisatör, både 

bokstavligt och mentalt, vilket också är det tillvägagångssätt som Haroun tar till i samband 

med mordet han begår på en fransman. Frågan man kan ställa sig är om detta fungerar för 

honom? Blir Haroun och mamman befriade i samband med mordet som begås på 

fransmannen? Algeriet frigör sig med hjälp av våldet genom revolten, men mordet som 

Haroun begår sker på en fransman som gömmer sig undan och enbart skjuts för att hämnas 

mordet på Moussa. Detta våld ska hjälpa att förinta traumat som modern och Haroun bär på – 

men tycks för honom inte leda till någon förändring. Ett mord som dessutom begås efter det 

att landet frigjort sig, vilket medför att Haroun dras in i en rättslig process. Han skriver: ”Det 

var en egendomlig tid, man kunde döda utan några påföljder, kriget var slut men det förekom 

hämndaktioner och det hände att döden förkläddes till olyckor” (s. 107). Våldet fungerar inte 

som medel för honom, hämndaktionen ger inte den effekt som han möjligtvis tänker sig. Man 

kan alltså tänka sig att Daoud tycks ansluta till Fanons antydan av hur kolonialismen påverkar 

de koloniserade, men han tycks ändå avvisa våldet som en väg till personlig befrielse.  
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I Främlingen framställer Camus araben som objekt, vilket frustrerar Haroun, Camus historia 

kan sägas bli ett uttryck för den franska attityden. Vad Haroun vill med sin berättelse är att ge 

tillbaka araben sitt subjekt, att låta denna bli lika mycket människa som den vite européen. 

Haroun talar ständigt om araben som offer och vi kan bland annat läsa: ”Och bland dem var 

det ingen som ställde frågan om Moussa och hans nationalitet. Även araberna kallade honom 

araben. Är ”arab” en nationalitet? Vad säger du? Var ligger landet som alla kallar sitt hem, sitt 

ursprung? Finns det någonstans?” (s. 178 f.). Haroun beskriver känslan av alienation, som är 

en tanke Fanon skriver att ursprungsbefolkningen tvingas leva med gentemot fransmännen.  

 

Ett ytterligare citat för att beskriva synen på araben, som är riktat mot Meursault är följande: 

”Sedan är det ingen som bekymrar sig över araben, om hans familj eller folk. När mördaren 

släpps ut ur fängelset skriver han en bok som blir berömd, där han berättar om hur han 

trotsade Gud, en präst och det absurda.” (s. 74). Här får vi tänka oss att det för Haroun är 

Meursault som har skrivit boken, efter det att han släppts fri från fängelset. I samband med att 

han skriver boken får han massiva hyllningar, på arabens bekostnad. Haroun konstaterar 

också följande: ”Man han namngav honom inte, för i så fall skulle min bror ha blivit en 

samvetsfråga för mördaren – man mördar inte lika lätt en människa som bär ett förnamn” (s. 

73).  

 

Som nämnt bär språket ett värde hos ett folk och att ”skriva tillbaka” kan innebära att återigen 

underordna sig kolonialväldet, vilket också är något som Daoud låter Haroun reflektera över: 

 

Jag ska genast säga att den andre döde, han som mördades, var min bror. Av honom finns 

ingenting kvar. Kvar finns bara jag som talar i hans ställe här på baren. Jag väntar på att 

någon ska beklaga min sorg, men det kommer ingen någonsin att göra. Ja, skratta du, till 

mina uppgifter hör att sälja kulissernas tystnad medan teatersalongen töms. Det är för 

övrigt därför jag har lärt mig att tala och skriva detta språk – för att tala i en död mans 

ställe, för att komplettera hans meningar. Mördaren har blivit berömd och hans historia är 

för välskriven för att jag ska drömma om att ta efter. Det är hans eget språk. Därför ska 

jag följa bruket i vårt land sedan vår självständighet – plocka loss stenarna en efter en i 

husen som kolonisatörerna lämnade och bygga mitt eget hus, mitt eget språk. Mördarens 

ord och uttryck är mitt hittegods (s. 9 f.).  

 

Här bekräftas det faktum att språket och kulturen är en bärare av värden vilket Haroun 

beskriver att han tillägnat sig för att kunna ”ge tillbaka”. Samtidigt menar han att han inte ska 
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underordna sig, utan även språkligt göra revolt, precis som den algeriska befolkningen gjort 

mot kolonialmakten. Han tar över språket i ett bestämt syfte, att skapa något eget. Han övertar 

språket för att han uppfattar det som överlägset.  

 

I akten att lära sig detta nya språk, kolonistens språk, är det ingen tvekan om att Haroun 

lämnar något av den arabiska sidan av sin identitet, han får en ny uppfattning om sin egna 

identitet som koloniserad. Det arabiska språket beskriver han som ”rikt, levande, fullt med 

bilder, plötsliga infall och improvisationer men som saknar precision” (s. 54). Haroun lär sig 

det nya språket för att kunna förstå och kommunicera med Meursault och han skriver: ”Jag 

måste lära mig ett annat språk. För att överleva. Och det blev det språk jag talar just nu.” (s. 

54). I samband med att tillägna sig franskan får han ett nytt perspektiv på världen, vare sig 

han vill eller inte. I samband med att han lär sig detta nya språk, och får chansen att läsa 

Främlingen, finner han allt mer identifikation med sina kolonisatörer, fransmännen (Whistler, 

s. 164).  

 

Whistler förklarar fortsättningsvis att romanen inte enbart handlar om den andre och den 

postkoloniala diskussionen. Den handlar också om en man som försöker förstå sig på och 

finna sig själv. Hon menar att läsningen av verket framkallar ett medvetet och känslofyllt 

engagemang och det är enkelt för oss att behandla huvudpersonerna som några vi känner 

empati med. Genom erfarenheten av ”den andre” kan vi tillägna oss en slags intersubjektiv 

kunskap; i närvaro med den andre, via texten, kommer vi att kunna reflektera över vår egen 

person, handlingar och kulturella antaganden. Under romanen förändras Harouns inställning 

till Algeriet och utvecklar sig inte enbart en fråga om ”vi mot dom”, utan han ställer sig 

tvetydlig i frågan om vilka som är goda och onda (Whistler, s. 166). Han blir i högre grad 

kritisk mot sitt egna land och folk och desto längre vi kommer i romanen finner han allt mer 

likhet till Meursault. Han säger: ”Hur många gånger har jag inte velat döda Moussa efter hans 

död? För att befria mig från hans lik, för att återfå mammas ömhet som jag hade förlorat, för 

att återvinna min kropp och mina sinnen, för att…” (s. 67).  Haroun börjar reflektera allt mer 

kring hur han behandlas av modern och det absurda över ilskan han lever med och 

hämndaktionen han begår, något som för oss in på frågor om livsåskådning.  
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Livsåskådning 
Existentialismen & det absurda 
Thure Stenström beskriver existentialismen inledningsvis i sitt verk Existentialismen – Studier 

i dess idétradition och litterära yttringar (1966) som en modern livstolkning, vilken 

uppkommit i gränslandet mellan diktning, religion och filosofi. Den danske filosofen Søren 

Kierkegaard anses vara en av filosofins grundare och dennes verk Begrebet Angest (1844), 

Afsluttende uvidenskabelig fterskrift (1846) och Sygdomen til døden (1849) utgör 

tankemodeller och referensramar som flertalet diktare, filosofer och teologer inspirerats av 

och går i dag under beteckningen existensfilosofi och existentialism. Stenström beskriver 

Camus tankar kring existentialism med utgångspunkt ur hans essä Myten om Sisyfos, där han 

menar att filosofins grundläggande fråga är självmordet. Självmordet beskrivs som startpunkt 

för essän, men senare menar Stenström att det kanske snarare är frågor om livets mening eller 

livets värde, som Camus behandlar i verket.  ”Det absurda” beskrivs uppstå ”[i] mötet mellan 

det mänskliga medvetandets krav på att tillvaron skall ha en mening och tillvaron själv” (s. 

269).  

 

Myten om Sisyfos (2001[1942]) inleds med följande fraser: ”Det finns endast ett verkligt 

allvarligt filosofiskt problem: självmordet. Då man avgör om livet är värt att leva eller inte, 

besvarar man filosofins grundläggande fråga.” (s. 9).  Självmördaren, menar Camus, har insett 

att ”det inte tjänar något till att leva”, att livet är meningslöst, men han önskar också att 

undersöka huruvida självmördaren har rätt i fråga om livet saknar värde. Hans svar på detta är 

att livet har en avsaknad av värde, men menar att det trots allt inte anses förnuftigt att ta livet 

av sig. Camus menar att självmordet är ett misstag. ”Den absurda människan måste uttömma 

allt i livet, och uttömma sina egna resurser” (s. 48).  Stenström skriver att absurditeten uppstår 

i mötet mellan individens krav på att tillvaron ska ha en mening, och tillvaron själv – 

människan står på den ena sidan med ett behov av att skapa begriplighet och klarhet och på 

den andra står livet med fullständig irrationalitet och slumpmässighet (Stenström, s. 269).  

 

Stenström menar fortsättningsvis att Camus framställning av det absurda efter hand 

framträder som ett värde och ett medel till frälsning, och inte enbart som något ont, under 

vilket människan lider. Han menar att Camus beskriver att människan alltid är ett byte för sina 

sanningar och när de blivit erkända är det inte möjligt att slita sig från dem. Har man en gång 

blivit medveten om det absurda är man alltid bunden vid det (s. 269). I Myten om Sisyfos 

skriver Camus att det är i den antika myten om Sisyfos som vi slutligen finner den kraftfulla 
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symbolen för den absurda människan, upprorisk mot gudarna, föraktande döden och älskande 

livet. Trots att Sisyfos vet om att hans ansträngning är utan nytta, då han i oändlighet ska rulla 

ett stenblock upp för ett berg, ger han inte upp. Det är i vanmakten han når storhet och 

övervinner sitt öde. Camus avslutande mening i Myten om sisyfos lyder: ”Man måste 

föreställa sig Sisyfos lycklig” (Camus, s. 99).  

 

Det absurda kan sammanfattas som något som uppstår i mötet mellan människan och 

omvärlden. Som människor söker vi samband, mening och begriplighet i en värld som är 

slumpmässig och godtycklig. Människan och världen hör inte ihop, Camus förklarar det som 

att människan ropar men omvärlden är tyst. Den absurda människan är medveten om detta 

men försöker revoltera och söka medvetenhet och klarhet i en obegriplig värld. Begreppen 

revolt, frihet och lidelse är centrala i denna livsåskådning. Azar beskriver revoltens begrepp 

som den väg som människan kan utvinna mening ur meningslösheten. Det är tack vare 

revolten som människan förmår svara nej på den oerhörda fråga som Camus ställer 

inledningsvis: ”måste det medvetande som inte undanflyr det absurda med hjälp av 

religionens och hoppets skygglappar välja självmordet?” Vägen som Camus väljer går 

följaktligen inte via självmordet utan genom revoltens insisterande klarsyn (Azar, s. 130).  

 

I fråga om det absurda kan sägas att Haroun går från sökande efter mening i ren frustration då 

han bland annat säger: ”Du frågar mig om jag vill fortsätta? Självklart, när jag för en gångs 

skull kan göra mig av med min historia!” (s. 26). Efter hand finner han dock tillvaron allt mer 

absurd och närmar sig Meursault efter att inledningsvis enbart ha gått i polemik med honom. 

Trots polemiken kan vi tidigt i verket utläsa tendenser där han närmar sig Meursault: ”En 

människas sista dag finns bara i böcker. Utanför litteraturen existerar den inte, en dröm, en 

ren illusion, en villfarelse. Detta är det bästa beviset för våra absurda villkor, unge vän” (s. 

38). Framåt verkets slut frågar sig Haroun ”Hur ska man efter detta kunna ta livet på allvar? 

Allting i mitt liv kändes meningslöst. Även du med dina häften, anteckningar och böcker.” (s. 

147). Haroun kan relatera till Meursault på en personlig nivå, medan de på en kulturell nivå 

skiljer sig åt. I samband med mordet Haroun begår tänker han sig att han ska lyckas slita sig 

från Meursault och mordet på sin broder. Han vill nå befrielse, vilket han inte lyckas med då 

han dras in i samma slags process som Meursault.  

 

Meursault uttrycker inte att livet är meningslöst, däremot kan vi på åtskilliga ställen förstå 

hans absurda livssyn och allmängiltiga syn på tillvaron, exempelvis kan vi läsa ”Jag tänkte att 
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nu hade i alla fall ännu en söndag gått, att mamma var begravd nu, att jag skulle börja arbeta 

igen och att egentligen hade inget förändrats” (s. 31). Vi kan förstå det i hans relation till 

Marie och chefen, där stora frågor om exempelvis kärlek och karriär bemöts med fullständig 

likgiltighet. Vi kan exempelvis läsa följande: ”På kvällen kom Marie och frågade om jag ville 

gifta mig med henne. Jag sa att det gjorde detsamma och att det skulle vi kunna göra om hon 

ville” (s. 55). Meursaults nöjer sig med sitt liv sådant det är, och finner ingen mening med att 

ändra på tillvaron, vilket nästan kan te sig omänskligt. Det är något som både fascinerar och 

provocerar.  

 

Både Haroun och Meursaults bemöter religion och Gud med likgiltighet. Haroun har en tydlig 

avsky mot religionen, vilket vi kan läsa på flera ställen i verket, tillexempel i följande 

utläggning:  

 
För mig är religionen ett allmänt fortskaffningsmedel som jag inte tar. Jag närmar mig 

gärna Gud, till fots vid behov, men inte på sällskapsresa. Jag har nog avskytt fredagar 

ända sedan självständigheten. Är jag troende? Frågan om himlen stökades undan då jag i 

unga år förstod att jag av alla dem som ordade om mina villkor – änglar, gudar, djävlar 

eller heliga skrifter – var den ende som kände smärta, den ende som måste dö, arbeta och 

kunde bli sjuk. Jag är den ende som måste betala räkningar och som till slut blir uppäten 

av maskar. Så stick, dra åt fanders! Därför hatar jag alla religioner och all underkastelse. 

Vilken enfald att hänga efter en far som aldrig har stått på jorden, som aldrig har känt 

hunger eller behövt anstränga sig för att tjäna sitt levebröd! (s. 91).  

 

Ett annat tydligt citat där Haroun uttrycker sin vrede mot religionen är följande: ”Ja, jag 

tvekar inte att tala om för dig att jag avskyr religionerna. Alla! För de rubbar världens tyngd 

[…]” (s. 96). Vari denna avsky grundar sig får vi inget tydligt svar på men vi kan konstatera 

att han inte fullständigt identifierar sig med sitt egna land och folk, vilket skulle kunna vara en 

förklaring. Han förlikar sig i längden allt mer med Meursault, vilken också han möter Gud 

med motstånd.  

 

I Främlingen uttrycker inte Meursault sin vrede mot religion eller Gud, hans likgiltighet inför 

frågan framgår som tydligast när rannsakningsdomaren viftar med krucifixet framför honom:  

 

Plötsligt reste han sig, gick med stora steg mot ena änden av kontoret och drog ut en låda 

i ett dokumentskåp. Han tog fram ett silverkrucifix som han svängde medan han gick 
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tillbaka mot mig. Och med helt förändrad, nästan skälvande röst skrek han: ”Vet ni vem 

det här är?” ”Naturligtvis”, sa jag. Då sa han mycket snabbt och lidelsefullt att han själv 

trodde på Gud, att det var hans övertygelse att ingen människa var så skyldig att Gud inte 

kunde förlåta henne men då krävdes det att människan genom sin ånger blev som ett barn 

vars själ är tom och tar emot allt […] Uppriktigt sagt hade jag följt med mycket dåligt i 

hans resonemang, för det första därför att jag var varm och det fanns tjocka flugor i 

rummet som satte sig på min panna, men också därför att han skrämde mig lite (s. 85).  

 

Meursault är likgiltigt inför Gud, vilket gör rannsakningsdomaren närmast vansinnig. Haroun 

möter på ett liknande sätt en officer som också han blir upprörd när han vill få honom att 

bedja till fosterlandet. Officeren uppfattar att Haroun har svikit sin nation och fosterland och 

ställt sig utanför kampen; liksom rannsakningsdomaren vill få Meursault att bekänna sig till 

religionen (krucifixet) vill officeren få Haroun att bekänna sig till nationen (flaggan):  

 
Officeren sa ingenting utan lät en tryckande tystnad sänka sig över rummet. Han ville nog 

spela på mina nerver och få mig att förlora fattningen. Jag log, för det var lite samma 

teknik som mamma tog till när hon ville straffa mig. ”Du är tjugosju”, började han, 

varefter han lutade sig fram mot mig med hetsig blick och ett anklagande pekfinger. 

”Varför grep du inte till vapen för att befria ditt land?” vrålade han. ”Svara! Tala om för 

mig varför!” Jag tyckte att hans ansiktsuttryck var närmast komiskt. Han reste sig, drog 

bryskt ut en låda och plockade fram en liten algerisk flagga som han viftade med under 

näsan på mig. ”Vet du vad det här är?” frågade han med en hotfull, något nasal röst. ”Ja, 

självklart”, svarade jag. Då for han ut i en högtravande patriotisk triad, upprepade sin 

tilltro till sitt självständiga fosterland och framhöll att offret av en och en halv miljon 

martyrer inte hade varit förgäves (s. 142).  

 

Scenerna liknar varandra och både Meursault och Haroun blir anklagade över att inte tillbe 

någon Gud eller stå upp för sitt fosterland. Det tycks också vara en av orsakerna till att de 

straffas, möjligen mer än över morden de begått. Meursault förväntas ha en religiös tro och 

Haroun kämpa för fosterlandet men när de agerar likgiltigt inför detta blir människor i deras 

omgivning upprörda. De blir båda ett hot mot rådande ordning i landet. Horton skriver att för 

både Haroun och Meursault står människan ensam i världen utan någon Gud som kan skänka 

henne mening. Det är den insikten som gör att Haroun inte upplever sig höra hemma i det 

muslimska Algeriet, precis som Meursault upplever sig som en främling i det kristna 

Frankrike (Horton, s. 295).  
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Whistler menar i sin artikel att Haroun upplever sin ateism i samband med läsning av 

Främlingen. Meursault avvisar Gud likt Haroun. En första likhet vi kan se på detta är då 

Meursault befinner sig på sin balkong en söndag och skådar ut över världen och den kristna 

vilodagen, vilken han inte upplever sig delta i. På liknande sätt talar Haroun om för oss att 

han ogillar fredagar – han spenderar dem på sin balkong och tittar på folket, gatorna och 

moskén (Whistler, s. 171). Haroun skriver: ”För övrigt gillar jag inte fredagar. Den dagen 

sitter jag för det mesta på min balkong och tittar ut på gatan, på människorna och moskén” (s. 

90).  

 

Harouns liv ter sig en aning sorgligt. Han lever i skuggan av sin döda bror Moussa, vilken han 

aldrig har haft någon direkt relation till då denne blev skjuten då han endast var sju år 

gammal. Mamman, som alltid har överöst Haroun med berättelser och klagosånger över 

broderns död får honom att ta på sig skulden för händelsen. Horton bekräftar detta och menar 

att mordet på Moussa förgiftar deras relation då mamman vill få Haroun att fylla sin döda 

broders plats (Horton, s. 290). Vi kan bland annat läsa: ”Mamma har fört över sina rädslor på 

mig och Moussa sitt lik. Vad kan väl en tonåring göra som hamnat i fällan mellan modern och 

döden?” (s. 60). Han är med andra ord fast i en situation mellan modern och broderns död, 

vilket upptar hela hans liv och han upplever sig utnämnd att genomgå en hämndaktion. Något 

han tror sig göra i samband med mordet på fransmannen Joseph. Haroun skriver: ”Älskar jag 

henne? Självklart. Hos oss är modern halva vår värld. Men jag har aldrig förlåtit henne hennes 

sätt att behandla mig. Det var som om hon var arg på mig för den död som jag alltid har 

vägrat att underkasta mig och ville straffa mig” (s. 53). Haroun skriver att han var sin 

mammas sak och inte son, något han säger sig aldrig vara kapabel till att förlåta. Han skriver 

hur han berövades sin barndoms sunda glädjeämnen och tonårens sinnliga uppvaknande och 

levde i skam över sitt väsen.  

 

Vid mordet som Haroun begår på fransmannen Joseph skriver han: ”Mamma stod bakom mig 

och jag kände hennes blick som en hand som stödde min rygg och höll mig upprätt, styrde 

min arm och lade mitt huvud en aning på sned då jag siktade.” (s. 101). Vi förstår att Haroun 

enbart begår mordet i sin moders vilja: ”Egentligen kände jag mig lättad, lugn och fri i min 

egen kropp som äntligen upphörde att vara programmerad för mord” (s. 104) Efter detta 

skriver han: ”Mamma var blickstilla, men jag visste att hon hade dragit tillbaka sin ständiga 

vaksamhet från universum, att hon bröt upp för att möta sin ålderdom och finna ro, något som 
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hon äntligen ansåg sig förtjänt av. Det visste jag instinktivt.” (s. 102 f). Hans liv är fast i 

mammas hämndlystnad för sonen Moussa. Efter mordet beskriver Whistler det som att 

Harouns upplevelse av det absurda kommer från detta att han begår handlingar och upplever 

sig hämndlysten å en annan människas vägnar. Han förstår i slutändan det meningslösa med 

hämnden han genomför, framför allt eftersom han inte begår det helt av egen vilja, den fyller 

för honom ingen funktion. Han är i andra delen av verket inte fullt så upptagen av broderns 

död, utan tycks inse det befängda med att vara så upptagen av den (Whistler, 169). Horton 

skriver också att mordet som var tänkt att leda till befrielse istället blev en handling som 

isolerade honom från andra och ledde till allt annat än befrielse (Horton, s. 291).  

 

Meriem kommer in sent i romanen och Haroun beskriver det som att: ”Och plötsligt dyker 

denna unga kvinna upp och är nära att riva med sig allt, mitt liv, mammas och min värld” (s. 

160). Meriem är lärare, och gör ett arbete baserat på boken som skildrar Meursaults historia, 

vilken har skrivits av hans mördare. Anledningen till att hon träder in i Harouns liv är för att 

undersöka mordet närmare. Haroun säger: ”Jag tror faktiskt att det var som om en sjätte och 

sista kula hade trängt genom huden på min bror. På så vis dog min bror Moussa tre gånger i 

rad. En första gång klockan två ”dagen på stranden”, en andra gång när gräva den tomma 

graven och en tredje gång då Meriem steg in i våra liv” (s. 161). Meriem förändrar Harouns 

liv – han förälskar sig i henne men förargar sig också över hennes inträde i hans liv: ”Jag 

förälskade mig i henne vid första ögonkastet och hatade henne omedelbart för att hon hade 

stigit in i min värld i en död människas spår och rubbat min balans. Ja, gode Gud, jag var ju 

fördömd” (s. 162). I relationen till Meriem nalkas Harouns mindrevärdeskänslor, han älskar 

henne, men känner på samma gång att han omöjligt kommer få fullständigt inträde i hennes 

liv: ”Hennes skönhet berörde mig starkt. Jag blev andlös och kände ett tomrum i bröstet. 

Dittills hade jag aldrig tänkt mig en kvinna som en möjlighet till livet. Jag var för upptagen 

med att komma loss ur mammas sköte, att begrava lik och mörda flyende.” (s. 160).  

 

Maries funktion för Meursault handlar enbart om fysisk attraktion. Han bryr sig varken om 

han är kär i henne eller om något giftermål. Hon får en helt annan funktion än vad Meriem får 

för Haroun. Deras båda personligheter kommer upp till ytan i mötet med kvinnorna.  

 

Det absurda hos Haroun framkommer mer i verket efter det att mordet begåtts. Han inser det 

meningslösa med att ge tillbaka genom att döda en till synes oskyldig fransman. Efter att 

Haroun och modern begravt liket och han vaknar upp efter att ha sovit skriver han: ”När jag 
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slog upp ögonen igen såg jag ännu fler stjärnor på himlen och jag förstod att jag var fången i 

en större dröm, en långt större förnekelse som tillhörde en människa som alltid slöt ögonen 

och inte ville se, en människa som jag.” (s. 115). Han upplever sig som ett offer för 

omvärlden och finner ingen större mening i sitt liv, annat än det som modern har lagt över 

honom. Haroun beskriver också situationen efter det att han begått mordet som oförändrad: 

”Dagen efter mordet var allting oförändrat” (s. 116). Här närmar han sig Meursault och dras 

in i samma typ av rättsliga process och blir anklagad av andra orsaker än just mordet.  

 

Whistler förklarar det som att kärnan i Harouns identitet är djup skuldkänsla – inte enbart den 

skuld han känner för brodern och mamman, eller sitt meningslösa våld, också för att han 

övergett religionen och det politiska (dvs. islam och kampen om självständighet), sådant som 

ansågs så viktigt för många algerier i denna generation. Whistler menar att romanen absolut 

handlar om postkolonial identitet, men vad som ändå framstår som mest centralt är frågan om 

vad det innebär att vara människa. Hon citerar Daoud som menar att: ”What interests me is 

humanity, not their passports” (Whistler, s. 174) Och det är vad som i slutändan är vad 

romanen förmedlar, känslan av att vara människa, oavsett ursprung, etnicitet och bakgrund. 

Daoud säger också i en intervju i The New York Times: ”When i was a Muslim, all the world 

was explaned to me. With Camus, I learned the sense that life depends on me and my acts. I 

learned i was responsible for my life” (The New York Times, Doreen Carvajal). Att Daoud 

låter Haroun närma sig Meursault tycks inte vara någon tillfällighet, då Daoud själv har 

Camus som en av sina hjältar.  

 

I Främlingens sista sidor blir Meursault provocerad av den orsaken att prästen så att säga tar 

det liv som var hans ifrån honom genom att hävda att det saknat värde. Han bör ångra det liv 

han levt och inrikta sig på livet efter detta eftersom det är vad som betyder något. Men för 

Meursault, som inte tror på något liv efter detta, blir detta att frånta jordelivet dess värde och 

detsamma som att säga att hans liv saknat värde. Han tycker sig ha levt ett bra liv och får nu 

höra att det var förfelat. Det är i insikten om döden som Meursault blir medveten om sitt liv 

och kan bejaka det som ett slags absurd revolt mot döden och meningslösheten. Men han gör 

det inte genom att ”fegt” gömma sig bakom en tro. Han uttrycker sig enligt följande: 

 

Men jag var säker på mig själv, säker på allt, säkrare än han, säker på mitt liv och säker 

på denna död som skulle komma. Ja, jag hade bara detta. Men jag hade åtminstone lika 

mycket grepp om den sanningen som den hade om mig. Jag hade haft rätt, jag hade 
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fortfarande rätt. Jag hade levt på ett sätt och jag hade kunnat leva på ett annat. Jag hade 

gjort det ena och jag hade inte gjort det andra. Jag hade gjort en sak men jag hade inte 

gjort en annan. Än sen? Det var som om jag hela tiden hade väntat på denna minut och 

denna första gryning då jag skulle rättfärdigas (s. 147 f.).  

 

Efter det att fängelseprästen försvinner ur Meursaults fängelsecell återgår han till sitt tidigare 

tillstånd och uttrycker: ”Som om denna stora vrede hade renat mig från det onda, tömt mig på 

hopp, inför denna natt som var fylld av tecken och stjärnor öppnade jag mig för första gången 

för världens ömma likgiltighet. När jag upplevde den så lik mig själv, ja så broderlig, kände 

jag att jag hade varit lycklig och att jag var lycklig igen” (s. 150).  

 

Haroun möter imamen, som får samma funktion för honom. Han uttrycker en liknande vrede 

som Meursault. Han säger efter mötet: ”Om jag tror på Gud? Förlåt att jag skrattar! Efter alla 

timmar som vi har tillbringat tillsammans…” (s. 183). Som nämndes i narrativdelen får 

imamen och fängelseprästen samma funktion i berättelsen och Fallet Meursault blir något av 

en palimpsest av Främlingen. I dessa möten förstår vi att Haroun har förlikat sig med 

Meursault.  

 

Haroun kommer till insikten om att Meursaults sätt att betrakta livet är förnuftigare än sitt 

egna. Viljan och ilskan över att hämnas ger honom ingen befrielse och han uttrycker i bokens 

sista sidor: ”Din hjälte hade kanske rätt från första början – i den här historien var det ingen 

som överlevde. Alla dog med en gång, på samma gång.” (s. 184). Denna förståelse, föreslår 

Whistler, hjälper Haroun att bygga upp tron på sitt liv; han förvärvar tron på det andra. Då vi 

läser romanerna kan vi se på det trauma som finns på båda sidor av kolonialismen och den av 

identitet som kolonialismens arvtagare ofta upplever. Romanerna gör det möjligt för oss att 

relatera till och skapa förtroende för dem som vi annars upplever vår fiende (Whistler, s. 174). 

Horton skriver att det är i sin broders mördare som Haroun slutligen finner sig själv, han har 

också begått ett meningslöst brott och uppfattar sig själv som en främling i det samhälle han 

lever. I Meursaults sista önskan ser Haroun sitt egna öde: han kommer att vara en främling i 

ett land där människor flyr det absurda för religion och han kommer att bli avskydd för att 

erkänna sin verklighet (Horton, s. 295). Haroun vill jag hävda gör något av en bildningsresa 

genom verket och får ett helt annat perspektiv på livet. Det är när han förlikar sig med 

Meursault som han verkar nå sin befrielse.  
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Didaktiskt perspektiv  
 
Sebastian Ersson (2016) skriver i sin uppsats ”Perversion, pornografi och provokation – En 

litteraturvetenskaplig analys av Markis de Sades Filosofin i sängkammaren” att han ” […] är 

av åsikten att alla litteraturvetenskapliga undersökningar i sig har ett didaktiskt värde. En 

litteraturanalys ämnar undersöka och ta fasta på ett visst verks inneboende mening och som 

metod är den alltså didaktisk.”. Jag vill likt Ersson mena att det också stämmer överens med 

min analys. Kursplanen i ämnet svenska formulerar kunskapskrav på flera nivåer i kurserna 

Svenska 1, 2, 3 och Litteratur. I svenska 1 behandlar en dela av det centrala innehållet att 

kunna bearbeta och kritiskt granska skönlitteratur (Skolverket, 2011, s. 9). Den kritiska 

granskningen av text är också en del av innehållet i svenska 2 (s. 12). Att granskning av 

verken stämmer överens med kursplanen kan vi alltså se på ett flertal ställen.  

 

Verket Främlingen är vanligt förekommande i dagens gymnasieskola, vilket är något som 

Birgitta Bommarco (2006) studerat närmare i Texter i dialog – En studie i gymnasieelevers 

litteraturläsning. Eleverna fick i hennes undersökning efter att ha läst romanen besvara ett 

antal frågor kopplade till den, i första hand öppna frågor för att ge eleverna utrymme till egna 

ställningstaganden och resonemang. Vissa frågor beskriver hon som ”innehållsorienterade”, 

då det för eleverna handlar om att kunna peka ut vissa ställen i texten och därefter besvara 

frågor kopplat till denna situation, händelse eller person.  

 

Utefter de tre spåren jag valt att analysera vill jag hävda att romanerna mycket väl kan komma 

till stor användning i undervisningen. Att Främlingen fungerar i ett skolsammanhang vet vi 

mycket väl om. Med Daoud kommer ytterligare tacksamma aspekter in. Berättartekniska 

frågor kan analyseras, de är båda jag-berättelser men fungerar trots det olika. 

Värdegrundsfrågor kommer tydligt in i båda verken; som människovärde, personligt ansvar 

och frågor om dödsstraff, vilket var frågor som Bommarco diskuterade i samband med 

Främlingen. Frågor om etiska och moraliska dilemman är centrala i båda verken. Också 

frågan om meningen med livet, som jag ser som kanske den mest grundläggande frågan inom 

existentialismen. Allt detta och många andra diskussioner går att koppla till livsåskådning.  

 

Eleverna behöver nödvändigtvis inte läsa båda verken, det kan av exempelvis tidsmässiga 

skäl vara svårt att hinna med. Om jag väljer att eleverna ska läsa och analyserar Främlingen, 

kan jag fortsätta med att introducera Daoud och därmed komma in på resonemang kring 
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honom och vad hans kritik mot Camus handlar om. I samband med det kan vi diskutera 

begreppen rewriting, writing back och det postkoloniala. Intertextualitet, det vill säga texter i 

dialog, är också det ett begrepp att beskriva i detta sammanhang. Fallet Meursault fungerar ju 

som intertext till Främlingen. Vilket gör att det begreppet kan tydliggöras för att se hur texter 

står i förhållande till varandra. Just intertextualitet är något som R. Radhakrishnan (2017) 

introducerar till sina elever i sin undervisning av verket. Perspektivet som tillkommer i och 

med Fallet Meursault anser jag givande inte minst med tanke på dagens mångkulturella 

klassrum.  

 

Det finns goda möjligheter till att arbeta med verken ämnesöverskridande eller i samband 

med eventuella temaarbeten om exempelvis kolonialism. Ämnen som samhällskunskap, 

historia och religion ligger då nära till hands att samarbeta med. Att tillföra skönlitteratur kan 

för eleven bli ett sätt att tillägna sig en annan typ av kunskap eller perspektiv än enbart 

faktaåtergivning. Det handlar då för eleven snarare att tillägna sig en slags intersubjektiv 

kunskap, för att vidga sin förståelse. Jag anser att det finns goda skäl att tillföra skönlitteratur 

för att på ett mer djupgående plan öka sin förståelse för människor och händelser.   

 

I ”The Meursault investigation teaching guide” tar Christie Michel (2015) upp exempel på 

vilken typ av undervisning som kan vara relevant att bedriva med Fallet Meursault. Hon ger 

förslag på övningar som kan genomföras före läsning, som att diskutera bokens omslag och 

hur titeln kan tolkas. Under läsning menar hon att man kan ställa Fallet Meursault och 

Främlingen mot varandra och peka på parallellerna, vilket är något jag gjort i min uppsats. Ett 

annat exempel är att studera vilken vokabulär Daoud använder sig av och vilka effekter han 

vill uppnå med det. Mycket som Michel ger förslag på är kopplat till just språket, precis som 

jag skriver om i min uppsats: Hur påverkas Haroun av att lära sig franska? Hur påverkar det 

hans relation till mamman? Känslan av alienation och ”arabens” situation är också exempel 

som Michel pekar på. Vid läsning av Främlingen, reflekterar man då kring hur araben utesluts 

ur berättelsen, eller är det inget vi reflekterar över förens vi får läsa Fallet Meursault? Också 

den historiska aspekten är viktig att ha i åtanke och intressant att diskutera. Vilken skillnad 

gör det att det är sjuttio år mellan det att verken gavs ut?  
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