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1. Inledning 

Skönlitteratur kan läsas på många olika sätt. Man kan naturligtvis läsa för sitt eget nöjes 

skull, men läsningen kan också ske utifrån olika teoretiska antaganden. Den litterära texten 

kan säga något om det samhälle som den skapats i, den kan säga något om författaren eller så 

kan den läsas utifrån det som är genrespecifikt, för att bara nämna några möjligheter. Det 

betyder att en och samma text kan ses och läsas från olika utgångspunkter, 

litteraturvetenskapen erbjuder en rad olika möjligheter. ”Vi har på senare år sett en hel rad 

teorier uppstå, i vissa fall samexistera med äldre och annars avlösa dem. Mångfald, 

variationsrikedom och pluralism är de positiva orden för dagens situation inom 

litteraturvetenskapen /.../” skriver Bergsten i  Litteraturvetenskap en inledning.1 Han 

fortsätter med att tala om hur all vetenskap kräver ständig förnyelse för att hålla sig levande. 

Inom humaniora görs sällan några revolutionerande upptäckter, menar han, den förnyelse 

som håller vetenskapen levande består istället av nya metoder och modeller för att ordna och 

analysera ett givet material. Det är inte heller realistiskt att förvänta sig säkra och verifierbara 

resultat, eftersom sådana krav leder till allt för triviala slutsatser.2  

    Termer och begrepp är viktiga delar av en teori. Seymoure Chatman skriver om termernas 

förhållande till teorin. ”For terms are not mere tags: they represent – in some sense, even 

constitute – a theory. By scrutinizing its terms, we test and clarify the concepts that a theory 

proposes”.3  

 

Vid Örebro universitet möter studenten olika teorier främst på B- och C-nivå. En teoretisk 

inriktning som jag fastnat för och vill veta mer om är narratologin. Narratologi handlar om 

berättelser och det berättande, och narratologer söker i första hand efter generella drag i alla 

berättelser. Man kan se begreppen som teorins verktyg, det är genom dem som teorin är 

möjlig att pröva. Därför vill jag undersöka några narratologiska termer lite närmare genom 

att använda dem i en novellanalys .  

 

 

                                                 
1 Staffan Bergsten, ”Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap”, i Litteraturvetenskap – en inledning, red. 
Staffan Bergsten (Lund, 2002), s 17. 
2 Ibid., s 14-18. 
3 Seymour Chatman, Coming to terms.The rhetoric of narrative in fiction and film, (Ithaca, 1990), s 1. 



 3 

2. Syfte 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att närmare undersöka några av narratologins termer. 

Narratologer studerar vad som är karakteristiskt för berättelser och berättande, medan jag i 

detta arbete kommer att studera en specifik berättelse. Genom att använda termerna rent 

praktiskt i en novellanalys hoppas jag få en ökad kunskap om begreppen, både i fråga om 

varför de används och på vilka sätt de kan användas. För novellanalysen har jag valt en 

novell av Anna-Karin Palm som heter ”Öppna ögon”.4 

 

                                                         

3. Metod och avgränsning    

Det finns ingen narratologisk ”handbok” för studenter som, liksom jag, vill studera denna 

litteraturteoretiska inriktning. Min utgångspunkt har varit texter som ingår som kurslitteratur 

vid litteraturvetenskapliga studier vid Örebro universitet, i första hand litteratur från 

delkursen berättarteori. Att läsa allt som finns skrivet inom ett givet ämne är naturligtvis 

omöjligt, därför har kurslitteraturen varit bra att ha som utgångspunkt. Genom att olika 

författare och teoretiker hänvisar till varandra är det också möjligt att få en slags överblick 

över ämnet. Namn på vissa teoretiker återkommer ofta och implicerar därmed deras vikt för 

ämnet. 

    Min metod består i att jag, med kurslitteraturen som utgångspunkt, ”läst in mig” på ämnet, 

och sedan har jag studerat vissa begrepp närmare. När jag stött på svårigheter i 

novellanalysen har jag gått tillbaka till de teoretiska texterna och läst mer om olika 

synpunkter kring just den termen.  

    Eftersom mitt syfte i första hand är att pröva hur olika narratologiska begrepp kan 

användas, och på vilket sätt de fungerar som analysinstrument av en enskild text, kommer jag 

inte alls att behandla Anna-Karin Palms övriga författarskap.  

 

 

4. Disposition 

Jag kommer först att presentera novellen. Sedan följer ett avsnitt som behandlar narratologi 

och det som narratologin studerar - berättelser. Eftersom narratologin skiljer mellan innehåll 

och form har jag valt att också göra den uppdelningen. Storyn, det vill säga innehållet, och 

                                                 
4 Anna-Karin Palm, ”Med öppna ögon”, i In i öknen, (Falun, 2001), s 45-62. Alla sidhänvisningar i texten 
avser novellen. 
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diskursen, det vill säga formen eller uttrycket, ägnas var sitt avsnitt. Här presenterar jag först 

olika termer, och prövar sedan hur de kan användas. Analysen av Anna-Karin Palms novell 

”Öppna ögon” upptar den största delen av uppsatsen. Avslutningsvis kommer jag att 

diskutera mitt resultat. 

 

 

5. Presentation av novellen 

Novellen ”Öppna ögon” handlar om en kvinna som befinner sig i ett annat land, på en 

främmande plats. En mycket kort resumé skulle kunna låta så här: Novellen handlar om en 

kvinna som befinner sig i Jordanien. Vi läsare får följa henne under några dagars turistande i 

Amman och Petra. Om man väljer denna utgångspunkt kan alltså handlingen sammanfattas i 

två meningar, men samtidigt ger en så kort resumé inte hela bilden av novellen. Novellen är 

svår att sammanfatta och det beror på att den inte är helt entydig, den kan ges lite olika 

betydelser utifrån olika perspektiv och tolkningar. 

    En annan och utförligare beskrivning av novellen låter så här: En kvinna som är på besök i 

Amman står inför ett handlingsalternativ. Samtidigt som läsaren får ta del av något av det 

hon upplever i Amman och Petra får vi också ta del av hennes tankar. Beskrivningar av vad 

hon ser och upplever blandas med hennes tankar både i nutid och i dåtid. Hon har ett 

förhållande med en man som bor i Amman. Hon älskar mannen, men hon vet inte riktigt hur 

hon ska förhålla sig till relationen. Hennes humör växlar och hon känner sig obeslutsam. Hon 

ser också vid flera tillfällen ett barn som betraktar henne, och barnet påverkar henne på något 

sätt. Hon reser till Petra, och när hon besöker den gamla offerplatsen där hamnar hon i ett 

slags transliknande tillstånd, ett mellanting mellan sömn och vakenhet. I novellens slutrader 

återvänder hon till Amman. När hon kliver av bussen möter hon först barnet, som hon ger ett 

smycke, och sedan möter hon åter den man hon älskar.     

  

 

6. Övergripande beskrivning av narratologin 

Narratologin studerar berättande och berättelser. Alla narratologer har inte samma 

uppfattning om vad som utgör ett berättande. ”Inom både story-narratologin och diskurs-

narratologin, liksom mellan dessa, ges prov på oenighet i viktiga grundfrågor”, skriver Lars-
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Åke Skalin.5 Därför blir också nedanstående genomgång övergripande, och jag kommer här 

snarast visa bredden bland olika definitioner, än försöka komma fram till en absolut 

definition. 

 

6.1 Vad är narratologi? 

I sin bok Coming to terms funderar Seymour Chatman inledningsvis över ordet narratologi 

och dess betydelse.6 Han frågar sig om narratologi betyder vetenskapen om berättelser eller 

läran om berättelser, men han håller själv på den sistnämnda betydelsen. Narratologi kan 

alltså förklaras som teorin eller läran om berättelser.   

    Lars-Åke Skalin beskriver narratologi som ”studiet av berättandets och berättelsers natur, 

funktion och struktur”.7 Narratologiska begrepp och termer kan allmänt användas som 

verktyg för att analysera litterära texter, fortsätter han, och då används ofta narratologi som 

en synonym till berättarteori eller berättarteknik. Narratologin som vetenskap innebär dock 

en särskild teoretisk inriktning som ger ”..inblick i hur forskare reflekterat över berättandets 

natur, hur de sökt urskilja, definiera och karaktärisera olika drag som är betecknande för just 

berättandet och hur de velat beskriva de principer som gör narrativ (berättande) 

meningsproduktion möjlig”.8   

    Vidare skriver Skalin att narratologin studerar regelsystemet, förutsättningarna för att 

berättande ska kunna definieras som just berättande. Den narratologiska grenen av 

litteraturteorin har funnits sedan 1960-talet, men den har sina rötter längre tillbaka i 

strukturalismen och formalismen, med dess tankar om att söka regelsystem och funktioner. 

Från den ryska formalismen har narratologin tagit över ett viktigt antagande, nämligen att en 

berättelse kännetecknas av att den har två nivåer, dels själva innehållet (storyn) och dels 

själva berättandet (diskursen).9 

    I Literary theory the basics skriver Hans Bertens att narratologins mål är att finna en 

generell modell för allt berättande. ”The ultimate goal of narratology is to discover a general 

model of narration that will cover all possible ways in which stories can be told and that 

might be said to enable the production of meaning.”10 

                                                 
5 Lars-Åke Skalin, “Narratologi –  studiet av berättandets princip, i Litteraturvetenskap en inledning, red. 
Staffan Bergsten (Lund, 2002), s 184. 
6 Chatman, 1990, s 1. 
7 Skalin, 2002, s 173.  
8 Ibid., s 173-174. 
9 Ibid., s 174 ff. 
10 Hans Bertens, Literary theory the basics, (London, 2001), s 71.  
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    Paul Cobley beskriver narratologin som ett systematisk, grundligt och opartiskt studium av 

berättelsers mekanik, i skarp kontrast till de värderande teorierna, som bygger på falska 

kategorier som genialitet.11 Vilka andra teorier han avser framgår inte i texten. Så här lyder 

hans formulering:  

 Sometimes “narratology” is the name given to any form of analysis of narrative, but this is 
misleading. The term instead  refers to a particular period in the history of narrative analysis that not 
only has had important consequences for other areas of study but has itself been transformed by 
other disciplines and perspectives. What characterizes narratology most readily is a systematic, 
thorough, and disinterested approach to the mechanics of narrative, an approach in stark contrast to 
those approaches that observe or seek out “value” in some narratives (and not others) or provide 
hierarchies of narratives based on spurious categories, such as the “genius” of an author or artist.12               

                                   

    Mieke Bal ger följande definition av narratologi: ”Narratology is the theory of narrative 

texts”.13 Det är inte alltid lätt att avgöra om en given text ska betraktas som berättande eller 

inte, fortsätter hon, men om vi lyckas definiera vad som är karaktäristiskt för en berättande 

text, kan detta sedan användas för att beskriva hur varje berättande text är konstruerad. Då får 

vi en beskrivning av ett narrativt system. Utifrån den beskrivningen kan vi sedan undersöka 

de möjliga variationerna där det narrativa systemet är konkretiserat i narrativa texter.  

    Gérard Genettes bok Narrative discourse (Discours du récit, 1972)14 ses allmänt som en 

av narratologins viktigaste verk.15 Genette gör här en analys av Proust romanverk, men han 

ser inte bara till enskildheter utan vill sammanföra sina iakttagelser till en sammanhängande 

teori. Genette skriver i sin bok, att även om han analyserar ett unikt verk så består det av 

delar som är universella. ”To analyze it is to go not from the general to the particular, but 

indeed from the particular to the general”.16  

 

Som framgår av de olika sätten att förklara och beskriva narratologin, söker narratologerna 

efter generella principer och förklaringar, både kring vad berättelser är och kring berättelsers 

mekanik.  

     

6.2 Vad är en berättelse?  

Vad som är en berättelse kan ges en vidare eller en snävare definition. När vi talar om 

berättelser tänker vi ofta på dem som en  konstart, skriver till exempel H Porter Abbott i 

                                                 
11 Paul Cobley, “Narratology”, i The John Hopkins guide to literary theory and criticism, (2005), s 677-681. 
12 Ibid., s 677. 
13 Mieke Bal, Narratology [1985], i The narrative reader, red Martin McQuillan, (Cornwall, 2000), s 81. 
14 Gérard Genette, Narrative discourse, an essay in method, (1972), övers. Jane E. Lewin, (Oxford, 1980), s 
23. 
15 Bertens, 2001, s 71. 
16 Genette, 1980, s 23. 
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boken The Cambridge introduction to narrative, men berättelser finns i våra liv hela tiden.17  

”We make narratives many times a day, every day of our lives”.18 Han menar att vi i 

uttalanden som ”jag tog bilen till jobbet” berättar en historia, och att vi hela tiden berättar 

eller tar emot berättelser från vår omgivning.  

    Roland Barthes menar att berättelser i alla dess olika former finns överallt, och han menar 

att det genom hela människan historia aldrig funnits ett folk utan berättelser.19 Berättelser kan 

ofta delas av människor från olika kulturell bakgrund: ”Caring nothing for the division 

between good and bad literature, narrative is international, transhistorical, transcultural: it is 

simply there, like life itself”.20 Barthes talar om berättelser i alla dess former, och han har en 

vid definition av begreppet berättelse, som han menar är strukturer. En berättelses struktur 

finns där oberoende av medium, vilket betyder att samma berättelse kan upplevas som till 

exempel litteratur, tecknad serie, balett eller målning. Berättelsen innehåller händelser och 

skeenden som är organiserade i sekvenser.  

    Att berättelser kan ges en vidare eller snävare betydelse tas också upp i boken 

Narratology: an introduction.21 Redaktörerna skriver där i förordet, att i vid mening är 

berättelse en serie med händelser som hänger ihop tidsmässigt och orsaksmässigt. En snävare 

definition avser en talad akt, det vill säga att det finns någon som berättar, muntligt eller 

skriftligt. 

    Shlomith Rimmon-Kenan skiljer mellan berättelse och fiktiv berättelse.22 Hon definierar 

narrativ fiktion som en berättad följd av fiktiva händelser. Hennes definition har flera syften, 

bland annat vill hon utesluta allt verbalt berättande som inte är fiktivt, till exempel skvaller, 

personliga brev och nyhetsreportage. Hon utesluter också icke-fiktiva texter, även om hon 

tillstår att det kan diskuteras. ”It is arguable that history books, news reports, autobiography 

are in some sense no less fictional than what is conventionally classified as such”.23  Även 

om definitionen är enkel, skriver Rimmon-Kenan, så innehåller den inte desto mindre en del 

underförstådda antaganden. Att något berättas antyder en kommunikationsprocess, att något 

meddelas från någon till någon annan, och det antyder också att processen är av verbal natur. 

Det innebär att definitionen skiljer berättande fiktion från berättelser i andra former, som till 

                                                 
17 H Porter Abbott, The Cambridge introduction to narrative, (Cambridge, 2002), s 1. 
18 Abbott 2002, s 1. 
19 Roland Barthes, Image, music, text, (1984), s 79-124. 
20 Ibid., s 79. 
21 Narratology: an introduction, red. Susana Onega & José Angel García Landa, (1996), s 3-4. 
22 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative fiction: Contemporary poetics, (London, 2001), s 2 f. 
23 Ibid., s 3. 
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exempel film, dans och pantomim. Att den narrativa fiktionen innehåller en följd av 

händelser, gör att den kan åtskiljas från andra litterära texter, skriver hon. 

    Mieke Bal skriver om vikten av samsyn kring centrala begrepp.24 Eftersom berättelse kan 

ha både en vid och en snäv definition, vill hon tala om narrativa texter för att utesluta till 

exempel serier och ickespråkliga signalsystem. Termen narrativa texter reserveras då för 

språkliga texter enbart och innebär en text där någon berättar en berättelse, menar hon.   

    Till skillnad från verkligheten har en berättelse en början och ett slut skriver Christain 

Metz.25 En berättelse är en tidssekvens, men den har en dubbel tidsföljd. Dels finns tiden i 

det berättade och dels tiden för berättandet. 

 

Det finns alltså olika sätt att se på vad som utgör en berättelse. I en vidare betydelse kan allt 

som innehåller någon form av intrig eller händelsekedja kallas för berättelse. I en snävare 

betydelse måste en berättelse innehålla en berättare, det vill säga att det måste finnas någon 

som berättar något för någon.  

 

6.3 Några narratologiska distinktioner 

En viktig distinktion inom narratologin är skillnaden mellan story och diskurs, det vill säga 

mellan innehållet och formen för innehållet. Det är också viktigt att hålla isär texten i sig, 

dess innehåll och dess författare. Mieke Bal skriver: ”Evidently, narrative texts differ from 

one another even if the related story is the same. It is therefore useful to examine the text 

separately from the story.”26 

    För att skilja mellan författaren och de åsikter som kommer till uttryck i texten används 

begreppet ”implied author”, vilket skulle kunna översättas till underförstådd eller indirekt 

författare. I The Rhetoric of Fiction skriver Wayne Booth att hur opersonlig än författaren 

försöker vara, kommer läsarna “inevitably construct a picture of the official scribe who 

writes in this manner – and of course that official scribe will never be neutral towards all 

values”.27 Ibland talas om stil, ton eller teknik för att beskriva det som författaren uttrycker i 

sitt verk, men Booth vill istället använda begreppet implied author för att namnge kärnan av 

de val och normer som finns representerade i verket. Även Seymoure Chatman resonerar 

kring begreppet, och han menar att det är användbart som benämning för och analys av det 

                                                 
24 Mieke Bal, Narratology: introduction to the theory of narrative, 2. bearb. uppl. (Toronto, 1997), s 4 ff. 
25 Christain Metz, Film language (1974), i The narrative reader, red. Martin McQuillan, (Cornwall, 2000), s  
86 ff. 
26 Bal, 1997, s 5-6. 
27 Wayne Booth, The rhetoric of fiction, (Chicago, 1961), s 71. 
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textuella uppsåtet. ”The implied author is the agency within the narrative fiction itself wich 

guides any reading of it”.28 Även om Booths term implied author används flitigt, är inte alla 

narratologer överens om termen skriver Chatman, men termen behövs för att kunna tala om 

särdrag som annars inte kan förklaras. Han menar att vi behöver kunna tala om textens 

intention utan att referera till författaren som person. Abbott beskriver implied author som ”a 

sensibility behind the narrative that accounts for how it is constructed”.29 Den riktiga 

författaren är en komplex individ som ständigt förändras och vi kan inte ha någon absolut 

säker information om denne.   

 

Några viktiga utgångspunkter för narratologer är alltså att skilja mellan innehåll och form. En 

annan åtskillnad som görs är den mellan texten i sig och det som texten uttrycker. Ytterligare 

en distinktion är den mellan den riktiga, levande författaren och implied author eller det 

textuella uppsåtet.  

 

 

7. Story 

Storyn, det berättade innehållet, består av flera element eller delar. Jag kommer här att titta 

på begreppen karaktär och händelse. Det verkar finnas en viss oenighet bland narratologer 

rörande förhållandet mellan karaktär och händelse, är det ena viktigare än det andra? 

    Rimmon-Kenan beskriver vad story är på följande vis: ”‘Story’ designates the narrated 

events, abstracted from their disposition in the text and reconstructed in their chronological 

order, together with the participants in these events.”30 Händelserna i kronologisk ordning 

och deltagarna i händelserna är alltså grundelementen i storyn.  

 

7.1 Begreppen karaktär och händelse  

Jag har tagit fasta på termen karaktär som benämning för de personer som finns med i den 

här novellen, men man skulle också kunna använda termen aktör, som bland annat Mieke Bal 

gör.      

    Skönlitterära karaktärer kan skildras på olika sätt. Ända sedan 1700-talet har 

människoskildringen blivit alltmer central i romankonsten, skriver Staffan Björck i 

                                                 
28 Chatman, 1990, s 74 f. 
29 Abbott, 2002, s 74. 
30 Rimmon-Kenan, 2001, s 3.  
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Romanens formvärld.31 Själslig motivering har därmed hamnat i fokus, och handlingen har 

fått stå tillbaka. Karaktärerna gestaltas konkret och sceniskt, och författaren visar 

karaktärerna i en följd av situationer som innebär att deras egenskaper framträder successivt, 

menar Björck. På detta vis får inte läsaren en karaktär presenterad för sig, utan får istället 

använda delarna för att själv skapa en helhetsbild av karaktären.  

     I en uppsats som heter ”Karaktär och perspektiv: om statiska och dynamiska gestalter” 

skriver Skalin om olika uppfattningar kring litterära gestalter.32 En del menar att det är 

karaktärerna som är det centrala i en berättelse, medan andra hävdar att karaktärerna inte har 

något eget värde, deras funktion är att åstadkomma handling. Skalin ifrågasätter här att 

läsaren samlar på sig uppgifter om karaktären, för att på så vis komma fram till en slutgiltig 

bild om deras personlighet, och han diskuterar också kring olika karaktärers funktion i 

berättelsen. 

    Shlomith Rimmon-Kenan menar att karaktären är en konstruktion, som läsaren sätter 

samman utifrån olika indikatorer i texten.33 Hon skriver också att karaktären antingen är rund 

(round) eller platt (flat).34 En rund karaktär har djup och komplexitet, medan en platt karaktär 

ofta kan summeras i en enda mening.  

 

Händelser kan vagt definieras som ”när något händer”, skriver Rimmon-Kenan.35 Det kan 

dock vara mer användbart att tänka att händelser innebär att det sker en förändring, ”a change 

from one state of affairs to another”.36 Hon vill inte se begreppsparet händelse – tillstånd som 

motsatser, en följd av tillstånd kan implicera en följd av händelser. Vidare kan händelser 

klassificeras i två grupper: de som för fram handlingen – öppnar ett alternativ (kernels), och 

de som fördjupar och fördröjer – alltså inte ger alternativ (catalysts).  

    Också Bal skriver om händelser som övergångar från ett stadie till ett annat, vilket 

indikerar att det handlar om en förändring eller en process.37 Det är omöjligt att undersöka 

alla händelser i en berättelse, skriver hon vidare, därför bör man begränsa sig till de händelser 

som innebär förändring, de som innebär handlingsalternativ och de som innebär en 

konfrontation eller att handlingen berör flera parter. Hon diskuterar också runt det faktum att 

                                                 
31 Staffan Björck, Romanens formvärld, (Stockholm, 1983), s 128 ff. 
32 Lars-Åke Skalin, ”Karaktär och perspektiv: om statiska och dynamiska gestalter”, i Ordet och köttet. Om 
teorin kring litterära karaktärer, red. Lars-Åke Skalin, (Örebro, 2003). 
33 Rimmon-Kenan, 2001, s 29-46. 
34 Rimmon-Kenan refererar till Forster som termernas upphovsman. 
35 Rimmon Kenan s 15 f 
36 Ibid., s 15 
37 Bal, 1997, s 182 ff. 
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händelserna måste följa samma regler som i det vanliga livet, dvs följa logik och konvention, 

med tillägget att konvention är tids- och kulturanknuten. 

    Huvudprinciperna för att knyta ihop flera händelser till en sekvens är tidsföljd och 

orsakssammanhang menar Rimmon-Kenan.38 Att händelser knyts samman med hjälp av ett 

orsakssammanhang, behöver inte innebära att orsaken finns uttalad i berättelsen. Åtminstone 

rent teoretiskt utgör två händelser i kronologisk ordning en berättelse, genom kronologin kan 

orsakssammanhanget impliceras.  

 

7.2 Novellens karaktärer 

Det finns tre personer som är viktiga i novellen, tre karaktärer. Novellen handlar om en 

kvinna, ett namnlöst ”hon”. Kvinnan är centrum i texten, men kring henne finns också en 

man och ett barn. Barnet introduceras redan i första meningen, och det återkommer med 

jämna mellanrum, dess betydelse för kvinnan och för handlingen kan diskuteras. Barnet tar 

inte upp någon större plats, varken i textmängd eller i kvinnans medvetande, ändå är barnet  

betydelsefullt i novellen, vilket indikeras bland annat genom att det finns med både 

inledningsvis och avslutningsvis. Mannen tar större plats, både i texten och i kvinnans 

medvetande. De båda träffas, och kvinnan tänker på deras relation och på tidigare möten. 

Novellens handling utspelar sig under fyra dagar, men kvinnan tänker tillbaka på andra 

tidpunkter, och i första hand är det relationen med mannen som hon tänker på.  

 

    7.2.1 Karaktärer; kvinnan 

Kvinnan i novellen är namnlös för läsaren och det finns överhuvudtaget mycket få precisa 

uppgifter om henne i texten. Det finns få direkt beskrivande passager i novellen, istället får 

läsaren små upplysningar här och där. Några konkreta fakta framkommer dock i förbigående. 

Att hon är en främling i Amman och kommer från en annan kultur framgår tidigt i novellen. 

Att hon är från Sverige får vi i veta  först på näst sista sidan, där hon i ett samtal nämner 

detta. ”Jag är från Sverige, långt långt bort, där är kallt” (s 60). Vi får också veta att hon är 

yrkesarbetande, men inte exakt vad hon arbetar med.  

 
Det hade tyckts så perfekt, som en inbjudande gest av ödet, med den här konferensen i Amman. 
Yrkesmässigt var det helt rätt att åka, det var vad hon sa till vännerna och alla höll med, chefen ville 
ha en personlig rapport.   (s 47) 
 

                                                 
38 Rimmon-Kenan, 2001, s 16 f. 
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En kväll är hon hembjuden till ett journalistpar som hon mött på konferensen, men den 

upplysningen lämnar inga säkra ledtrådar kring vad för slags konferens det kan ha varit. Att 

hon har möjlighet att stanna kvar i Amman trots att konferensen är slut, visar att hon i alla 

fall har viss möjlighet att själv styra över sin tid, och även ekonomiska möjligheter att stanna 

kvar, även om detta inte finns uttalat. ”Nu var konferensen över sedan tio dagar och hon hade 

redan bokat om flygbiljetten två gånger” (s 47).  

    Det finns inte heller några direkta upplysningar om hennes yttre, också här får läsaren små 

bitar, en glimt här och där. ”Vinden genom hennes långa tunna bomullsklänning”(s 46), eller 

”hon bytte skjorta innan hon gick ut igen” (s 55) är exempel på sådana kommentarer om det 

yttre, mest framkastade i förbifarten. Vi får också veta att hon svettas i hettan och att hon 

dricker mycket vatten. ”I den här staden drack hon minst fem liter vatten om dagen, svetten 

blev ren och klar, doftlös och svalkande” (s 51). Hon bär stora mörka solglasögon och de 

finns kommenterade flera gånger, men en dag glömmer hon att ta på dem. Förmodligen är 

det därför som hon får en vagel i ena ögat, och hon baddar ögonen med saltlösning och 

vatten. Vageln besvärar henne, ”hennes onda öga hade klibbat ihop under sömnen, hon tog 

litet vatten på fingret och strök längs ögonfransarna” (s 57-58). I Petra knyter hon en tunn 

bomullssjal kring huvudet och försöker få en flik att skugga ansiktet, senare får hon hjälp av 

en flicka att knyta den ”rätt”, det vill säga så som beduinerna gör, så att den verkligen ger 

skugga. 

 

Även om hennes yttre förblir diffust för läsaren är det möjligt att göra sig en bild av henne, 

som karaktär tar hon form utifrån de tankar och känslor hon har. Även om det saknas direkta 

beskrivningar så är det ”hon” som är det centrala i texten, allt hon gör, tänker och upplever är 

som en indirekt beskrivning av henne. I novellen träder både intellektuella och 

känslomässiga sidor fram hos henne. Hon betraktar sig själv som en skärpt och analytisk lagd 

person. Som jag uppfattar henne är hon också politiskt medveten, och hon reagerar på 

kulturella olikheter, men är samtidigt medveten om risken med att se på andra från ett 

utifrånperspektiv. Å ena sidan finns kulturella skillnader mellan öst och väst, å andra sidan 

finns också likheter. Hon är å ena sidan en främling, å andra sidan inte. 

    Vid ett tillfälle ser hon en grupp saudier, och hon blir beklämd när hos ser på kvinnorna 

som går några steg bakom männen, helt iklädda svart och med svarta nät framför ansiktena.    

 
/.../ hela kvinnoskräcken, seklers dystra historia vältrande över henne så att hon sammanbitet muttrade: 
ja, men hos dem är det synligt, gradskillnader bara, avklätt eller påklätt, hur ska man orka...och tanken 
glider utmattad mellan det personliga och det politiska och orkar inte, inte alls! så att hon kniper ihop 
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ögonen; hans skratt tillsammans med vännerna och hon vid bordskanten, främmande, nästan inte där, 
ändå insläppt – hur skulle man värdera det? hela den gamla analytiska skärpan så maktlös /.../.   (s 47) 

 

Medan hon tänker detta befinner hon sig på ett museum där hon också ser en brittisk 

turistgrupp och hör deras ”kultiverade tonfall, den vänligt intresserade överlägsenheten”  

(s 47). Här framgår det att hon uppfattar britterna som etnocentriska, vilket underförstått kan 

läsas som att hon själv har en annan attityd. Konflikten eller kulturkrocken mellan öst och 

väst återkommer även längre fram i novellen, när hon besöker Petra, men här ser hon på sig 

själv med andra ögon. 

 
Staden hade legat dold och hemlig mitt i öknen under sekler, befolkad av beduiner som lät platsen vara 
ifred. Så kom någon europé dit med sin giriga upptäckarlusta, och nu vällde turisterna in med sina 
kameror och gälla röster. Platsen blottad, liksom utfläkt, redan söndervittrande. Hon stod några 
sekunder i en trång passage, andades in bergets torra doft. Men jag är ju också turist? Med glupska 
ögon.   (s 56) 

 

Hon är van att betrakta sig själv som en skärpt person men nu har något förändrats. Hon 

”kände sig kall och klartänkt när hon for, tänkte: jag kan hålla balansen” (s 47), men nu har 

något förändrats, hon har förlorat sin skärpa och klartänkthet, hon är obeslutsam och 

vacklande med ”hjärnan slö och utslätad” (s 48).  

 

En av de starkaste känslor som kvinnan i novellen ger uttryck för är obeslutsamhet. Att hon 

har svårt att bestämma sig framgår tydligt eftersom ordet ”obeslutsamhet” finns med flera 

gånger, men det framgår också på andra sätt, bland annat genom att hon ändrat sin 

avresebiljett flera gånger. Hennes oförmåga att bestämma sig kan alltså sammankopplas med 

när hon ska resa hem. Det är inte helt tydligt varför just hemresedagen är så svår att 

bestämma för henne. Å ena sidan funderar hon mycket på sitt förhållande med mannen, och 

mycket talar för att hemresan kan betyda att deras relation bryts, att förhållandet avslutas i 

samband med att hon reser hem. Å andra sidan framställs hon som en självständig och 

”modern” kvinna, och det finns heller inga utsagda krav från mannen att hon måste flytta dit. 

Kvinnan tror att mannen skulle fria om hon tillät honom det, men vad ett eventuellt giftermål 

skulle innebära får läsaren inga tydliga tecken på. Att en del av hennes tankar rör landet hon 

besöker, samt att hon funderar på om hon skulle passa in där, läser jag som att hon funderar 

på att flytta dit.  

 
Man kunde föreställa sig hur detta främmande hade blivit en välbekant, så att man nu hörde hemma 
här – tanken svindlande njutningsfull. Jag älskar den här staden. Men min kärlek till honom är störst 
när vi inte är hos varandra.   (s 51)                        
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Hon gråter ofta de kvällar hon tillbringar ensam på hotellet, men på dagarna trivs hon för det 

mesta bra när hon vandrar runt i folkmyllret och hettan. De verkar inte träffas regelbundet, de 

ringer till varandra, och när de inte får tag på varandra så lämnar de meddelanden. Att de inte 

träffas regelbundet och inte heller verkar bestämma i förväg när de ska träffas nästa gång 

indikerar en viss osäkerhet i förhållandet.   

     
Hon förstod inte hur hennes förälskelse kunde vara så stark och samtidigt så sorgsen. Hon hade vetat 
ända från början att det var omöjligt och ändå kom hon hit. Som om hon ville in i den där 
omöjligheten och se vad den gjorde med henne.   (s 49)  

 

 

Kvinnan måste sägas vara novellens viktigast karaktär, det är hon som är huvudperson i 

berättelsen. Eftersom novellen inte direkt beskriver henne, får läsaren ”plocka ihop” det som 

framskymtar här och där, och på så sätt skapa sig en bild av hur hon är som person. Hon är en 

sammansatt person, hon tänker, känner och hon agerar.  

 

    7.2.2 Karaktärer; mannen och barnet 

Kring kvinna finns perifera bifigurer i form av ett journalistpar hon mött, andra turister, folk 

hon ser och möter. Men mer centrala i texten och i kvinnans medvetande är mannen som hon 

har ett förhållande med, och barnet som hon lägger märke till och påverkas av. Barnet 

återkommer vid tre tillfällen och hon tycker sig skymta det vid ett annat. Hon pratar aldrig 

med barnet, men hon känner igen det när hon ser det. I ett av de få mer deskriptiva avsnitten 

beskrivs barnet:  

 
Ett helt litet barn, högst fem år, blankt svart hår som krusade sig strax under öronen, stora mörkbruna 
ögon. Omöjligt att säga om det var en pojke eller en flicka; det var klätt i en ren vit bomullsskjorta 
som nådde nästan ner till knäna och tunna ljusa bomullsbyxor. Sandaler, dammiga bruna och runda 
tår. Det såg liksom välskött ut, omvårdat /.../.   (s 48-49)  

 

Barnet står stilla och betraktar henne. När hon ser det nästa gång har det samma kläder, rena 

och nystrukna, och hon vet säkert att hon måste ha sett det flera gånger. ”Ett så lugnt och 

sällsamt litet barn. Det skrämde henne” (s 53). När hon går därifrån kan hon inte låta bli att 

titta tillbaka och då gör barnet  ”en kvick, nästan omärklig rörelse med ena handen, som en 

cirkel i luften” (s 53). Hon fortsätter gå, hon känner sig svimfärdig och hon tänker att barnet 

liknar henne. Alldeles i slutet av novellen ser hon barnet igen, utan att tveka kommer barnet 

fram till henne. Hon knäpper ett smycke kring barnets arm och de tittar på varandra. ”Hennes 

eget armband gled mot barnets med en lätt klingande smäll; de kysste varandra med öppna 

ögon” (s 61).   
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    Läsaren möter barnet så som kvinnan ser det, och vi får inte veta något om vad barnet 

tänker. Likadant är det med mannen, vi möter honom indirekt genom hennes tankar och 

genom vad hon tror att han tänker. Hon tänker på tidigare möten, på deras kärlek och hon 

drömmer om honom.  

    Amman är hans stad, han bor där. Han har en stark personlig lukt som attraherar henne och 

hon tycker att Amman luktar på samma sätt. Han blev glad då hon kom till Amman, och hon 

tror att han skulle fria om hon tillät det. Kvinnan bor på ett hotell, och de ringer till varandra 

för att stämma möte. Var och hur mannen bor finns inga upplysningar om, men hon ringer till 

hans kontor och lämnar ett meddelande på telefonsvararen. Det finns inga samtal dem 

emellan i novellen, hans röst hörs bara indirekt. 

 
Hon ringde honom så fort hon kom upp rummet och när han svarade brast hon i skratt. ”Jag åker till 
Petra i morgon”, sa hon. Han förstod inte varför hon skrattade. De beslöt att äta middag tillsammans.   
(s 53) 

 

Via hennes minnen får läsaren dock vid två tillfällen ta del av mannens röst, något han 

faktiskt sagt. Två yttranden markeras som repliker med hjälp av citattecken. Hon kommer 

ihåg en av de första nätterna som hon tillbringade i Amman, då han sa: ”mina starkaste 

erotiska upplevelser har jag haft ensam, ute i öknen” (s 53-54). Inför denna ovanliga rival 

erkänner hon tyst sitt nederlag. Vid ett annat tillfälle åker de utanför staden och stannar för 

att dricka kaffe. 

 
Hennes kaffe hade varit för sött, han tog de två plastmuggarna och blandade innehållet innan han 
fördelade kaffet igen och räckte henne en mugg. När hon smuttade på den heta, tjocka drycken log 
han stort mot henne: ”Nu har vi blandat kaffe, det betyder att vi kommer att vara vänner för livet.”   
(s 55)  

 

Detta är mannens röst, men den kommer till läsaren genom hennes minnesbild. 

 

Medan kvinnan kan sägas vara en rund karaktär, med en komplex personlighet, så framstår 

både barnet och mannen som mer platta karaktärer. Läsaren får aldrig ta del av deras syn på 

något, perspektivet är hela tiden kvinnans. Även om mannens röst framskymtar via ett par 

repliker, så hör läsaren hans röst endast genom hennes minnesbild av hur det var. Både 

barnet och mannen är viktiga personer i novellen, men de är inte viktiga i egenskap av att 

vara sig själva. Istället är de viktiga endast i förhållande till hur de påverkar kvinnan. De är 

nästan som katalysatorer, och det är kvinnans reaktion som är betydelsefull.  
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7.3 Händelser 

Det som är mest intressant i den här novellen är inte de konkreta ting som kvinnan gör, det är 

istället det som sker i hennes inre som är betydelseskapande. Inledningsvis får vi veta att hon 

även i natt har gråtit, men nu på morgonen känner hon en ”besynnerlig lätthet i kroppen”  

(s 45). Upprymdheten kommer sig av att hon vid frukosten helt plötsligt fattat ett beslut. 

 
/.../ hon beslöt sig helt plötsligt. Att ändra planerna, det var litet som att försvinna: han kan gott 
undra. Det gjorde henne nästan upprymd.   (s 45) 

 

Det finns flera tänkbara möjligheter till hennes upprymdhet. Jag har redan tidigare nämnt 

kvinnans återkommande känsla av obeslutsamhet, men så här inledningsvis är detta ännu inte 

presenterat för läsaren. Att beslutet att ändra planerna innebär att hon tänker resa till Petra är 

inte heller introducerat. Därför är det istället relationen med mannen som kommer i fokus. 

Hon vill få honom att undra, och hon tänker på de ändrade planerna som på ett försvinnande. 

Hon blir rent av upprymd vid tanken på att han förmodligen kommer att undra. Vilka känslor 

har hon för mannen om hon vill få honom att undra? Lite längre fram i texten tänker hon på 

det första mötet med mannen med orden: ”Jag förstod ingenting av honom då. Jag vet 

ingenting om mig själv nu” (s 46). Någonting i deras förhållande har inneburit att hon blivit 

osäker på sig själv. Sedan kommer en beskrivning av hennes obeslutsamhet, som beskrivs 

”som en dammig hinna över huden” (s 47), obeslutsamheten yttrar sig bland annat i att hon 

flera gånger bokat om flygbiljetten för att uppskjuta hemresan. Redan i nästa mening står det: 

”det var omöjligt, ändå dröjde hon kvar” (s 47). Här måste det vara förhållandet som hon 

betraktar som omöjligt, och som också orsakar att hon gråter de nätter hon sover på hotellet. 

Det står inte utskrivet, men nätterna på hotellet verkar syfta på att de då inte är tillsammans. 

De nätter hon sover på hotellet blir också allt fler. 

    När hon kommer ut från museet får hon syn på barnet och känner omedelbart igen det. 

Hon känner snabba ilningar längs ryggraden. Hon känner barnets blickar i ryggen när hon går 

därifrån, men hon glömmer det snart. När hon på eftermiddagen kommer tillbaka till hotellet 

har han ringt flera gånger, men hon ringer inte tillbaka. På kvällen besöker hon ett par som 

hon träffat på konferensen, där finns också ett par döttrar och läsaren får en bild av trevligt 

familjeliv. På hemvägen kommer hon ihåg ett tillfälle då hon som barn plötsligt inte kände 

igen sin gata, hon kände då ingen rädsla men däremot förvåning. Varför är detta 

barndomsminne med här? Det kan vara bilden av ett lyckligt familjeliv och parets döttrar 

som fått henne att fundera på barndomen. Det är också möjligt att minnet visar en bild av 

någon som är hemma, men som ändå känner sig främmande. Tankar om att passa in, att höra 
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till, och om de motsatta känslorna, främlingskapet, återkommer senare i novellen. Till 

barndomsminnet hör också en känsla av tomhet när hon inte känner igen sin egen 

trappuppgång.  

    På natten drömmer hon om honom, han är avvisande vilket gör henne förtvivlad. När han 

tror att hon sover suger han på hennes bröst, som ett litet barn. Hon vaknar ur drömmen med 

skamkänslor. Jag är osäker på vad den här drömmen innebär, den orsakar att hon känner 

skam. Kanske tjänar drömmen, liksom tidigare barndomsminnet, som en bild för hur hon 

känner sig? 

    Hon går genom en äldre stadsdel och hon föreställer sig hur människorna lever där. 

Samtidigt är det som att hon föreställer sig själv boende där, och hur allt det främmande har 

blivit välbekant. Hon tycker om den tanken, men återigen kommer nästa tanke som en 

markör för avståndstagande eller som motsats: ”Men min kärlek till honom är störst när vi 

inte är hos varandra” (s 51). I nästa scen sitter hon på ett matställe som de tidigare besökt 

tillsammans. Även nu tänker hon på att hon skulle kunna leva här, att hon inte är rädd för att 

ta språnget in i det främmande, men därpå går tankarna igen till att hon är oförmögen till det. 

Hon känner sig tom inombords, och hon kan inte längre tänka klart. Här är det som att 

kvinnan för en inre kamp med sig själv, varje gång hon betraktar det främmande som något 

välbekant kommer tankar som motsäger det, varje gång hon tänker på sin kärlek till mannen 

känner hon att kärleken inte är tillräckligt stark.  

    När hon kommer ut från restaurangen ser hon barnet igen. Hon blir rädd och hon tänker att 

barnet liknar henne själv, att hon måste komma bort från Amman nu. Hon skyndar därifrån 

och glömmer att sätta på sig solglasögonen. Hon ringer till honom och de beslutar sig för att 

äta middag tillsammans på kvällen. När de tigande åker från restaurangen på kvällen känner 

hon ömhet för mannen, men plötsligt vet hon att de inte behöver varandra. Hon tycker sig se 

barnet, men hon vänder bort huvudet och bryr sig inte om det. När hon är tillbaka på hotellet 

vet hon att hon inte kommer att gråta mer nu. I det här partiet är det som om hon kommer till 

någon slags klarhet. Barnet, som liknar henne själv, skrämmer henne så att hon glömmer att 

ta på sig solglasögonen, och plötsligt ser hon mer klart på deras relation, hon vet att de inte 

behöver varandra. Men att hon glömmer solglasögonen leder också till att ögonen svider och 

hon får en vagel i det ena ögat.  

    Nästa dag åker hon till Petra. Hotellet som hon bokat rum på drivs av en kvinna i hennes 

egen ålder, en engelska, en som brutit upp från sin gamla tillvaro och flyttat dit. ”De bytte 

några ord, hon kände en hastigt förbiilande nyfikenhet på den andras livsöde” (s 55). Det här 

partiet läser jag som att hon inte längre funderar så mycket på att själv ta språnget in i den 
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främmande världen, nyfikenheten hon känner för den andras livsöde är bara som ett eko eller 

en skugga av de tankar på att bryta upp som hon själv haft.  

    Hon försöker att svepa en sjal kring huvudet för att, liksom beduinerna, skugga ansiktet. 

Några meningar längre fram står det att hon har solglasögonen på, så förmodligen lyckas hon 

inte knyta sjalen rätt. Hon går uppför berget, irriterad på alla människor, hon känner ”en 

svidande längtan efter ensamhet” (s 57). På berget är det fri sikt över den milsvida 

ökenslätten, vageln i ögat gör ont, och hon känner en slags förtvivlan i bröstet. ”Jag är platt 

och oseende” (s 58), tänker hon.  

    Nästa morgon vaknar hon i gryningen, och hon går uppför berget till en gammal offerplats. 

Inga andra människor är ännu ute, och hon medan hon klättrar uppåt stiger solen. Själva 

offerplatsen består av en flat stenhäll, hon sätter sig i en klippskreva nedanför den. Hon 

blickar ut över landskapet och faller i ett sömnliknande tillstånd.  

 
Solen blev allt varmare men tallen silade varsamt ljuset över henne, klippan bakom hennes rygg 
mjuk som en kropp. Det var inte som en sömn utan mer som att falla in i en främmande vakenhet; 
hon kunde höra sin egen andhämtning, kroppen tung och varm, genomströmmad. Alla gränser löstes 
upp nu, osynliga substanser blandades och höljen genomträngdes.   ( s 59) 
 

Slutligen hör hon röster och återvänder till nuet. Vageln har läkt, och hennes händer luktar 

sol och sten. Hon tänker att ”närmare honom än så här är omöjligt att komma” (s 59). På 

nervägen stöter hon ihop med en grupp barn, en flicka hjälper henne att knyta sjalen så att 

den skuggar ansiktet, och nu behöver hon inga solglasögon. ”Egendomligt nog såg hon inte 

en enda turist, det var som om hon stigit ner i en annan värld” (s 60). Hon känner sig lycklig.  

    Hon möter en gammal gumma som säljer smycken och souvenirer. De samtalar lite, hon 

köper ett armband utan att pruta, varpå gumman blir bekymrad och ger henne fler saker, 

bland annat ännu ett armband och en sten från platsen. De rör vid varandra och skrattar. 

Mötet med gumman beskrivs som ljust och känslosamt. Trots att de är olika möts de och når 

fram till varandra. Mötet beskrivs som ”den oväntade nådens ömhet” (s 61). 

    På kvällen är hon tillbaka i Amman, han har lovat att möta henna och hon tittar efter 

honom i trängseln på busstationen. Istället ser hon barnet som kommer fram mot henne, de 

känner igen varandra, och barnet väntar framför henne med blicken fäst vid hennes. Hon tar 

fram det andra armbandet, det som hon fick av gumman, och fäster det kring barnets handled. 

De fortsätter att titta på varandra tills barnet med ens är borta. Hon blundar till, och när hon 

öppnar ögonen igen står han framför henne. Hon stryker honom över kinden och märker att 

hennes fingrar lämna ett rödaktigt stendamm som ett spår på hans kind.  
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Novellens titel är ”Öppna ögon”, och många händelser kan kopplas till ögon och till att se 

respektive inte se. Kvinnan döljer sig bakom sina mörka glasögon, och när hon tycker sig 

skymta barnet vid ett tillfälle vänder hon bort huvudet och låtsas inte se det. Efter sin 

upplevelse på offerplatsen, då också vageln läks, får hon hjälp att knyta en sjal till skydd mot 

solen, och hon behöver då inte längre använda sina solglasögon.  

    Novellen handlar också om känslor av tillhörighet respektive främlingskap, tankar om 

detta återkommer gång på gång. I början av novellen återkommer texten också flera gånger 

till hennes känsla av obeslutsamhet, trots att hon faktiskt redan inledningsvis har fattat ett 

beslut, nämligen att resa till Petra. Under de två dagar som hon befinner sig i Petra ger hon 

inte uttryck för någon obeslutsamhet. 

 

7.4 Resultat storyanalys 

I den litteratur som jag använt mig av, står det mer att läsa om det som hör till diskursen, än 

om det som hör till storyn. Vad gäller miljön och dess eventuella betydelse för handlingen 

har jag inte hittat något skrivet. Därför har jag inte heller tagit upp miljön och 

miljöbeskrivningen, fast det ursprungligen var min tanke. Jag nämner dock i korthet att jag 

tycker att miljön framträder på ett suggestivt sätt i novellen. Det är mycket färger, och det är 

ljus och mörker, sol och skugga. Öknen, dammet, hettan och det myllrande folklivet är en del 

av det som kvinnan upplever. Miljön inramar handlingen, men frågan är om den är 

betydelsefull i sig eller om hela händelseförloppet lika gärna kunde ha inramats av en annan 

miljö? 

     Vad gäller karaktärer, så framstår kvinnan som en levande person. Hon har en rund 

karaktär, en personlighet som inte låter sig sammanfattas i en enda mening. Mannen och 

barnet framstår inte lika levande, de är snarast platta karaktärer. Som egna karaktärer är de 

inte viktiga, läsaren funderar till exempel inte på vad som händer med barnet efter att det fått 

smycket, och inte heller på hur mannen ser på förhållandet. Deras plats i berättelsen är bara 

betydelsefull i förhållande till kvinnan, hur hon reagerar när hon möter dem och hur hon 

påverkas av dem.  

    Om det är möjligt att skilja mellan vad som är viktigast, händelser eller karaktärer, skulle 

jag nog vilja påstå att händelserna i den här novellen framstår som ”viktigast”. Visserligen är 

kvinnans personlighet central i novellen, men samtidigt är det hennes reaktioner på det som 

händer som för berättelsen framåt. Hennes känslor, tankar och upplevelser är både en del av 

hennes personlighet, samtidigt som de utgör novellens händelser. Utan händelserna skulle vi 

inte veta något om henne som karaktär. 
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    Händelserna i den här novellen är dock inte helt entydiga, det står inte uttryckligen att den 

ena händelsen leder till den andra. Att hon glömmer att sätta på sig solglasögonen vid ett 

tillfälle kanske är en slump, det kanske inte alls har att göra med att hon blir skrämd av 

barnet? Samtidigt kräver en berättelse en viss logik, om inte händelserna har ett samband så 

blir det ingen berättelse. Sammanhanget mellan olika händelser, det vill säga orsak och 

verkan, är inte klart uttryckt. Läsaren får, vägledd av tidsföljden, anta att det ena orsakar det 

andra.  

    Här har jag försökt att hitta de mest betydelsebärande händelserna som logiskt kan bindas 

samman. Jag har inte tyckt att det verkar meningsfullt att dela upp händelserna i kernels och 

catalysts, det vill säga händelser som för fram eller fördjupar handlingen. Istället har jag sökt 

efter händelser som processer, händelser som utgör ett logiskt sammanhang.  

    

 

8. Diskurs    

I den litteratur jag utgått från behandlas diskursen mer utförligt än storyn. Till exempel finns 

det flera aspekter av tid i en berättelse, varav jag bara tar upp en. Genette behandlar tre olika 

aspekter av tid, ordning, varaktighet och frekvens, vilka han ägnar var sitt kapitel i sin bok 

Narrative discours.39 Varaktighet behandlar olika aspekter av tid i berättelsen i förhållande 

till det textutrymme det upptar, till exempel kan flera år sammanfattas i en enda mening, 

medan några korta ögonblick kan beskrivas med många sidor. Frekvens handlar om 

repetitioner i form av att en händelse tas upp flera gånger. Här kommer jag att koncentrera 

mig på kronologin, det vill säga i vilken ordning en följd av händelser berättas. 

    Diskursnarratologin innehåller många begrepp som alla berör hur innehållet i en berättelse 

är utformat. Ett begreppspar som jag uppfattar som viktigt, men som inte får plats här är 

termerna showing och telling. I korthet kan de sägas behandla skillnaden mellan att 

berättelsen å ena sidan visar läsaren karaktärer och händelser, eller å andra sidan talar om för 

läsaren hur karaktärerna är och vad som händer dem. 

    Begreppen fokalisation och berättare är viktiga inom diskursnarratologin. Mieke Bal 

skriver:  

 
The narrator is the most central concept in the analysis of narrative texts. The identity of the 
narrator, the degree to which and the manner in which that identity is indicated in the text, and the 
choices that are implied lend the text its specific character. This topic is closely related to the 
notion of focalization, with which it has, traditionally, been identified.40 

                                                 
39 Genette, 1980. 
40 Bal, 1997, s 19. 
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Det finns mycket skrivet om dessa båda begrepp, och jag försöker här att ta upp det som jag 

uppfattar som det mest grundläggande och intressanta.  

 

8.1 Begreppen kronologi, fokalisation och berättare    

Kronologi handlar om tidsordning, och avser den ordning som berättelsens händelser delges 

läsaren. Gérard Genette skriver om berättelsers tidsföljd under rubriken ”Order”.41 En 

berättelse kan till exempel börja mitt i ett händelseförlopp (in medias res) för att sedan göra 

tillbakablickar (analepser), medan framåtblickar (prolepser) inte är lika vanligt. En anakroni 

gör ett avsteg från huvudberättelsen (first narrative) och handlar om något i det förflutna eller 

i det kommande. Genette menar därför att dessa är underordnade den primära berättelsen, 

även om han tillägger att det kan vara mer komplicerat än så, och att en anakroni kan anta 

rollen som huvudberättelse. Analepser kan vara interna eller externa, det vill säga de kan 

ligga inom den primära berättelsens ram eller utanför denna.  

  

Att en berättelse måste ha en berättare är de flesta diskursnarratologer överens om. En 

berättelse i en snäv definition är en verbal akt. Om något sägs så måste det finnas någon som 

säger det, om något berättas måste det finnas en berättare, skriver Bal.42  

    Christain Metz beskriver berättaren som en följd av hur vi uppfattar språket.43 Det är inte 

den empiriska närvaron av någon som talar som ger oss intryck av att det finns en berättare, 

utan det är istället lyssnarens spontana upplevelse av den språkliga naturen som leder oss till 

det, skriver han och fortsätter: ”because it is speech, someone must be speaking”.44 

    Berättaren kan vara någon helt utomstående som inte alls tar del av berättelsens händelser 

(extradiegetisk berättare) eller själv vara en av karaktärerna (intradiegetisk berättare).45 Men 

även om berättaren själv figurerar som ett jag i berättelsen, så är berättaren som funktion 

någon som är skild från det jag som upplever något. Berättaren befinner sig på en annan nivå 

än den upplevande karaktären i förhållande till den historia som berättas, berättaren finns 

utanför den berättade fiktiva världen.46 

    Berättaren kan vara tydligt närvarande genom att tala direkt till läsaren, kommentera den 

pågående berättelsen eller summera olika händelser. Det finns också berättare som är mer 

                                                 
41 Genette, 1980, kapitel 1.  
42 Bal, 1997, (2. bearb. uppl.), s 22. 
43 Metz, 2000. 
44 Ibid., s 88-89.  
45 Genette, 1980, s 227 ff. 
46 Ibid., kapitel 5. 
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osynliga och som avstår från att själva kommentera berättelsen, antingen genom att låta 

karaktärerna själva uttrycka det de upplever eller genom att agera ”kamera” och endast 

registrera det som syns.47  

 

Begreppet synvinkel eller fokalisation berör från vilket håll något ses eller upplevs. I den här 

uppsatsen kommer jag att använda mig omväxlande av både Genettes term fokalisation och 

av begreppet synvinkel. Andra termer som används är till exempel filter, perspektiv och point 

of view.  

    Genette påpekar att trots att frågan om synvinkel studerats flitigt är det många som inte 

håller isär frågorna ”vem ser” och ”vem berättar”.48 Han skiljer mellan tre olika typer av 

fokalisation. Ibland talar man om berättarens synvinkel, men då har man förväxlat olika 

funktioner i texten menar Genette, och han betecknar berättelser med en allvetande berättare 

som nollfokalisation för att tydliggöra att det som berättas saknar synvinkel. Intern 

fokalisation är när fokalisationen sker genom någon av karaktärerna, det vill säga att det är 

karaktärens upplevelse, synintryck, känslor etc som kommer till uttryck. Slutligen talar 

Genette om extern fokalisation, vilket ibland brukar jämföras med ett kameraöga, där 

karaktärernas yttre beteende och tal skildras, men där inget framkommer om karaktärernas 

inre. Skillnaden mellan dessa är inte alltid helt tydlig, skriver Genette. De olika typerna av 

fokalisation kan förekomma i korta avsnitt om vartannat. En narrativ text kan alltså innehålla 

flera typer av fokalisation. 

    Intern fokalisation realiseras fullt ut enbart i berättelser med inre monolog och det är bättre 

att använda termen i en mindre strikt mening, skriver Genette. 

We must also note that what we call internal focalization is rarely applied in a totally rigorous way, 
Indeed, the very principle of this narrative mood implies in all strictness that the focal character 
never be described or even referred to from the outside, and that his thoughts or perceptions never be 
analyzed objectively by the narrator.49 

 

    Även i fall där berättelsens ”jag” och berättaren är samma person behöver det inte handla 

om intern fokalisation, skriver Genette. Berättaren befinner sig i en annan position än det 

upplevande jaget.  

 

Föreställningen att alla berättelser måste ha en berättare tycker jag är lite svårt att förstå. 

Personligen uppfattar jag det som att det i en del berättelser finns en berättare, och andra inte. 

                                                 
47 Rimmon-Kenan, 2001, s 95 ff. 
48 Genette, 1980, kapitel 5. 
49 Ibid., s 192. 
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Jag håller inte riktigt med om det grundläggande antagandet att en narrativ text måste vara 

”berättad” av någon, men min uppfattning grundar sig mer på en intuitiv känsla än på ett 

teoretiskt antagande. Dock finns en intressant artikel av Lars-Åke Skalin, där han resonerar 

kring olika former av litterärt berättande.50 Han driver där tesen att litterärt berättande 

uppvisar flera sinsemellan olika system av framställning, skilda slag av litterära språkspel, 

som erbjuder mottagaren olika slag av upplevelse. Att anta att det bara finns en typ av 

berättande ger inte en adekvat beskrivning av natur, funktion och form hos alla typer av 

framställningar som vi kallar berättande, skriver Skalin. Förutsättningen för många 

diskursnarratologer är att fiktionen härmar verklighetens kommunikationsprocess, att 

berättande är en överföring av ett budskap från en sändare till en mottagare. Denna typ av 

berättande kallar Skalin för naturligt berättande, men han finner också att det finns andra 

former av berättande. Om något ska förstås som naturligt berättande måste det följa 

konversationens vanliga regler och vara rationellt, menar Skalin, men det finns också 

narrativer som skapar handling och liv genom att spela upp scener framför läsarens ögon, och 

detta kallar Skalin för narrativ fiktion.  

    Jag tycker att Skalins resonemang är intressant, dels för att jag uppfattar det som ett 

ifrågasättande av att en berättelse måste ha en berättare, och dels för att han menar att det 

finns olika typer av berättande framställningar. 

 

8.2 Kronologi 

Handlingen i novellen ”Öppna ögon” kan sägas utspela sig under fyra dagar, men det är 

också möjligt att påstå att den handlar om en längre tidsperiod. De två första dagarna 

tillbringar kvinnan i Amman, sedan åker hon till Petra för att slutligen återvända till Amman 

på kvällen den fjärde dagen. Men om läsaren däremot tar kvinnans och mannens 

kärleksrelation som utgångspunkt, spänner novellen över en längre tidrymd, som dock inte 

kan bestämmas i exakta mått. Vid ett tillfälle tänker kvinnan tillbaka på deras första möte, i 

ett obestämbart förflutet, då de två träffades i Amsterdam. Läsaren får inga ledtrådar till när 

det mötet kan ha skett. Här är jag alltså inte riktigt säker på vad som kan sägas utgöra 

berättelsens egentliga början.  

    För att försöka klargöra det som läsaren faktiskt får veta säkert vad gäller tidsperspektiv, 

ska jag återberätta allt som händer i novellen (bortsett från ett barndomsminne) i kronologisk 

ordning: En svensk kvinna träffar en man i Amsterdam och de tillbringar minst en natt ihop. 

                                                 
50 Lars-Åke Skalin, ”Den onödiga berättaren”, i Berättaren: en gäckande röst i texten, red. Lars-Åke Skalin,    
(Örebro, 2003). 
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Något som rör hennes arbete gör att hon reser till Amman, där han bor. Innan hon reser 

ringer hon till honom och berättar att hon ska komma, och då låter han glad. Tio dagar efter 

konferensens slut är hon fortfarande kvar där, hon har bokat om flygbiljetten flera gånger och 

hon känner sig obeslutsam. Hon gråter de nätter hon tillbringar på hotellet. Vid flera tillfällen 

ser hon ett barn som står och betraktar henne, och som hon tycker att hon känner igen. När 

hon ser barnet känner hon ilningar längs ryggraden, vid ett tillfälle blir hon skrämd, men hon 

glömmer det när hon går därifrån. Hon äter middag tillsammans med mannen, hon känner 

ömhet för honom, men vet samtidigt med ens att de inte behöver varandra. Hon åker buss till 

Petra och sover utan drömmar på hotellet där. Morgonen därpå går hon uppför berget och blir 

sittande vid den gamla offerplatsen där hon hamnar i ett sömnliknande tillstånd. Efter 

stunden vid offerplatsen känner hon sig så nära honom som det är möjligt att komma. På 

vägen tillbaka köper hon smycken av en gammal kvinna. Hon åker buss tillbaka till Amman. 

Där ser hon åter barnet, och hon fäster ett av de armband hon köpt runt barnets handled. 

Sedan träffar hon mannen igen. 

    Genette talar om primärberättelse, och han menar att analepser innebär avsteg från den 

primära berättelsen. Här är det således nödvändigt att först definiera vad som utgör primära 

berättelsen. Handlar berättelsen primärt om dessa fyra dagar eller handlar den om deras 

kärleksförhållande? Innan jag försöker att utreda detta närmare, vill jag titta på novellens 

inledningen som innehåller flera tidsperspektiv.  

 
Hon tänkte efteråt att allting började den där dagen då hon klev ut från museet och kände igen barnet. 
   En klar morgon; ingen svalka men hettan liksom lyft en bit uppåt, himlen slät och vit. Hennes 
solglasögon var stora och mörka, ”Garboglasögon” hade han kallat dem, hon behöll dem på också i 
skuggan. Även i natt hade hon gråtit. Men en sådan besynnerlig lätthet i kroppen nu! Hon halvsprang 
nerför den långa stentrappan utanför hotellet, studsade på stegen, ner i staden och den allt tätare luften. 
Hon hade som vanligt varit den enda frukostgästen i hotellets matsal, kikat genom spetsgardinerna mot 
gatan och ignorerat de överdrivet artiga kyparna. Teet var stark och bittert, halloumiosten gnisslade 
mot tänderna, hon beslöt sig helt plötsligt.   (s 45) 

 

I det inledande stycket finns, förutom nuet som är en klar morgon, fyra olika återblickar. Här 

tycker jag att det känns självklart att definiera ”nu” till tidpunkten när hon halvspringer 

nerför trappan. Här står också ett uttryckligt ”nu”. Det går däremot inte att säga helt säkert 

när ”efteråt”, den stund då hon tänker att allt började en viss dag, egentligen utspelar sig. Den 

där dagen som hon kliver ut från museet och ser barnet, har ur ett läsarperspektiv ännu inte 

hänt, det vill säga det har inte berättats för oss än. Och att det är just denna klara morgon som 

hon besöker museet, det får vi veta först när vi läser vidare. Mannen har vid något tidigare 

tillfälle kommenterat hennes glasögon, men vi får inte veta när detta skedde. Hon tänker 

tillbaka på natten, då hon liksom andra nätter har gråtit. (Jämförelsen med andra nätter 
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innebär i sig att hon tänker tillbaka på flera nätter). Sedan tänker hon tillbaka på frukosten, då 

hon plötsligt fattat ett beslut. Vilket beslut hon fattat får läsaren veta först längre fram, då det 

framgår att beslutet gäller att hon ska resa till Petra.  

    Här har jag lyft fram ett ”nu” som jag knutit till en bestämd tidpunkt. Men hur kan hon 

veta nu, vad hon kommer att tänka efteråt? En möjlig, men måhända långsökt, variant av 

läsning är att ”nu” är efteråt, det vill säga att den obestämda tidpunkt då hon tänker tillbaka 

på vad som skett, är det egentliga nuet. Det i sin tur skulle innebära att det nu, då hon känner 

en lätthet i kroppen, bara innebär en jämförelse med nattens våndor. Detta känns som ett 

väldigt abstrakt och krångligt sätt att betrakta novellens kronologi på, så jag tänker lämna det 

åt sidan.  

    Det finns ytterligare en möjlighet, som kanske kan lösa hela tidsproblemet och även hjälpa 

till att definiera vad som utgör den primära berättelsen. Om jag, istället för att ta fasta på ord 

som uttrycker tidsliga begrepp, ser till vad kvinnan faktiskt säger, så menar hon 

uppenbarligen att något tar sin början en viss dag. Jag uppfattar detta som att hon uttrycker 

sin syn på ”vad det handlar om”, det vill säga vad som utgör den primära berättelsen.   

    Jag väljer därför att, liksom kvinnan, betrakta de fyra dagarna som primärberättelsen. 

Berättelsen börjar därmed vid den tidpunkt då hon halvspringer ner för trapporna. Kvinnan 

och mannens första möte i Amsterdam utgör därmed en extern analeps. Det är alltså inte 

kärleksförhållandet som utgör primärberättelsen, utan det är något annat – något som börjar 

den där dagen. 

    Det tidiga omnämnandet av hennes glasögon som Garboglasögon, nattens gråtande samt 

beslutet vid frukosten är alltså tre olika analepser. Enligt Genettes definition av interna 

analepser som tillbakablickar inom ramen av den primära berättelsen, är beslutet vid 

frukosten en intern analeps. De båda andra tillbakablickarna är externa, även om nattens gråt 

ligger nära rent tidsmässigt. Kommentaren om Garboglasögonen går inte att tidsbestämma.   

    Hur förhåller sig då den inledande meningen till den primära berättelsen? Läsaren får 

aldrig veta exakt när detta ”hon tänkte efteråt” utspelar sig. Det måste vara en proleps, en 

framåtblick som syftar på att hon först efter primärberättelsens egentliga slut kommer till 

klarhet om vad som i själva verket hände under dessa dagar. Jag återkommer dock till denna 

analeps i nästa avsnitt. 

    Det går inte säkert att avgöra förhållandet mellan olika tidsperspektiv i novellen, och jag 

vet inte heller om det är meningsfullt att försöka kartlägga alla de olika tillbakablickarna. Ur 

läsarsynpunkt känns analepserna som ett sätt att få reda på mer om kvinnan, gradvis växer 
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bilden av henne och av hennes situation fram. Eftersom hon tänker mycket på mannen 

handlar många av analepserna om honom och om deras relation.  

    En analeps känns lite annorlunda än de andra. Vid ett tillfälle tänker hon tillbaka på en 

gång när hon var barn. På hemväg från en kamrat känner hon plötsligt inte igen sin egen gata.  

Medan hon tomt stirrar in i olika trappuppgångar känner hon förvåning, men ingen rädsla. 

Barndomsminnet är en extern analeps, och visserligen tillfogar det information om kvinnans 

person, men minnet kan också läsas som en bild för hur det välkända med ens kan bli 

främmande.  

 

Den inledande meningen ger viktig information till läsaren på flera sätt, den dag då hon 

känner igen barnet tar något sin början. I avsnittet om novellens händelser (avsnitt 7.4) har 

jag beskrivit en händelsekedja där kvinnan utvecklas från oseende till seende, och där barnet 

fungerar som katalysator, det vill säga som den som sätter igång hela processen. Också det 

här avsnittet som behandlar novellens kronologi, visar, efter ett långt resonemang om 

tidsaspekter, att åtminstone kvinnan själv betraktar processen som startar den dagen som den 

primära berättelsen.  

    Primärt handlar alltså novellen om fyra dagar. Någonting tar sin början den första dagen, 

men vad? Novellen följer en tidslinje, ett skeende pågår från dag ett till dag fyra. Bortsett 

från den inledande meningen är kronologin rak, men den interfolieras hela tiden av analepser. 

Dessa analepser känns som naturliga inslag, tycker jag, eftersom de utgörs av det som 

kvinnan tänker på under dessa dagar. De är en del av det hon upplever under den här tiden.  

    Novellen slutar med att hon och barnet möts, öga mot öga. Sedan möter hon åter mannen. 

Hon stryker honom över kinden och lämnar ett rödaktigt stendamm som ett spår på hans 

kind. Också detta tyder på att det på något vis handlar om att utvecklas från oseende till 

seende. Men inte bara det, i och med den utvecklingen ser kvinnan också att hon även 

påverkar mannen, också hon sätter spår.   

 

8.3 Berättare och fokalisation 

Det finns ingen uttalad berättarsituation i novellen, vi alltså inte vem det är som berättar och 

inte vem den tilltänkte lyssnaren är. I och med det får vi heller inte veta varför historien 

berättas. Novellen handlar om en kvinna, ett ”hon”, men hon beskrivs inte för oss, istället får 

läsaren lära känna henne genom att ta del av hennes upplevelser och tankar.  

    Som man kan se i den ovan citerade inledningen (avsnitt 8.2) är novellen skriven i tredje 

person, men det finns också inslag av jag-berättelse. Oftast är det någon enstaka mening som 
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är skriven i första person, och de meningarna kommer insprängda i texten lite här och där. 

Om det finns en berättare, någon som befinner sig utanför hela händelseförloppet men som 

ändå är den som vill förmedla berättelsen till läsaren, så är den berättaren raka motsatsen mot 

en påträngande berättare. Den här berättaren gör inget väsen av sig själv och är i princip 

osynlig.  

 
Vinden genom hennes långa tunna bomullsklänning. I den här staden med sina branta kullar måste 
man röra sig som en skugga. Stryka intill murarna, stanna under alla träd och dricka vatten. Jag 
älskar den här staden.   (s 46) 

 

Den första meningen här skulle kunna tillhöra en berättare, någon som ser henne utifrån och 

beskriver henne för läsaren. Även om inte det finns en tydlig berättarröst, så är det möjligt att 

tänka sig att någon betraktar henne och ser vinden genom hennes klänning. I så fall är 

betraktaren som ett kameraöga, som endast vidarbefordrar vad som finns framför det. Detta 

motsägs dock i den följande meningen. Det verkar inte troligt att det är berättarens erfarenhet 

som kommer till uttryck här, det måste vara kvinnans erfarenhet av Amman som vi får ta del 

av. Det innebär att fokalisationen sker genom henne, det vill säga att det är hon som upplever 

något. Vinden genom klänningen är i så fall inte en bild sedd utifrån, utan en känsla, en 

personlig upplevelse. Skulle det kunna vara kvinnan själv som berättar för oss?  Det verkar 

dock inte troligt att hon i så fall skulle växla mellan första och tredje person, för att tala om 

sig själv både som ”hon” och som ”jag”.  

 
Hon kände sig svimfärdig, svängde om ett hörn och sedan ett till. Det liknar mig, det där barnet. Jag 
måste bort från den här staden nu. Axelväskan slog mot höften, först när hon var på väg uppför den 
långa trappan mot hotellet insåg hon att hon glömt att sätta på sig solglasögonen.   (s 53) 

 

Teoretiskt kan en berättare ha kännedom om allt som rör sig inuti en karaktär, och kan därför 

berätta om hur någon upplever något. Men även om berättaren vet både att hon känner sig 

svimfärdig och att hon tycker att barnet liknar henne, så verkar det inte heller naturligt för en 

berättare att växla mellan första och tredje person. Växlingarna borde i så fall ha någon slags 

syfte. Ett alternativ skulle kunna vara att berättaren, som i sin berättarroll har tillgång till alla 

hennes inre känslor, också vill förmedla en del av hennes tankar, men särskilja dem från det 

hon förnimmer genom att uttrycka dem nästan som repliker. Först kommer en känsla, 

svimfärdigheten, och sedan kommer en tanke ”det liknar mig”. I det följande citerade stycket 

motsägs detta dock av att hennes tankar är uttryckta just som tankar. 

 
Hon tänkte återigen på hur besynnerligt det var att hans lukt, den där starka personliga doften som 
attraherat henne så djupt redan den allra första natten på hotellet i Amsterdam, att den doften också 
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var Ammans. Han luktar som sin stad. Jag förstod ingenting av honom då. Jag vet ingenting om mig 
själv nu. När böneutropen ekar mellan stadens sju kullar vill jag nästan alltid gråta.   (s 46) 

  
Varför berättelsen växlar mellan ”hon” och ”jag” har jag inget svar på. Jag har ingen känsla 

av meningarna som är skrivna i jag-form representerar hörbara repliker.  

 

Jag kan inte hitta några tecken på berättarnärvaro i form av kommentarer eller summeringar. 

Som jag redan konstaterat finns inte heller någon berättarsituation antydd. Finns det då någon 

berättare?  

    Jag har heller ingen känsla av att novellen innehåller två olika röster. Antingen måste det 

alltså vara hon själv som berättar eller också måste det vara en berättarröst vi hör hela tiden. 

Eftersom jag anser att fokalisationen sker genom henne hela tiden, det vill säga att den röst 

som hörs är hennes, är nog den troligaste slutsatsen att det är hon själv som berättar. Nu 

måste jag dock återkomma till novellens inledande meningen ytterligare en gång.  

 
Hon tänkte efteråt att allting började den där dagen då hon klev ut från museet och kände igen barnet.    

 

I avsnittet om novellens kronologi skrev jag att ”hon tänkte efteråt” är en proleps, en 

framåtblick. Jag tycker att den svenska termen framåtblick gärna leder in tankarna på fel 

spår. En proleps är ett uttalande om vad som kommer hända i framtiden, det innebär inte att 

karaktären tänker framåt och till exempel undrar hur morgondagen kommer att bli. Kvinnan 

befinner sig i den fiktiva världen, det är omöjligt att hon kan veta något om framtiden. För en 

berättare är det däremot möjligt att veta allt, en berättare kan alltså göra en proleps och 

berätta om något som kommer att hända, eller om hur något kommer att bli. Om det alltså är 

hon själv som berättar, så gör hon det i efterhand. Definitionsmässigt är hon som berättande 

person skild från den person som upplever. Hon, som är den som berättar, befinner sig i en 

annan tid än hon, som är den som upplever. Slutsatsen blir alltså att det trots allt måste finns 

en berättare. 

 

8.4 Resultat diskursanalys 

Det är inte helt lätt att redogöra för novellens kronologi. Särskilt problematiskt har det varit i 

novellens inledning, där det finns flera olika tidsperspektiv. Det har inneburit att det varit 

svårt att avgöra vad som utgör den primära berättelsen. Dessa svårigheter har så att säga 

”tvingat” mig som läsare att betrakta hela berättelsen ur olika synvinklar och tidsperspektiv. 

Detta vridande och vändande på texten har jag upplevt som givande. Diskussionen kring vad 

som kan ses som den primära berättelsen är i viss mån samma fråga som ”vad handlar 



 29 

novellen om?”, och jag har vid flera tillfällen återkommit till att novellen kan läsas på flera 

sätt.  

    Genom att studera novellens inledning, och inte bara studera den ur ett tidsmässigt 

perspektiv, utan också se den mer som ett uttryck för innehåll, blev min slutsats att novellens 

primära berättelse handlar om det som kvinnan upplever under fyra dagar. Kvinnan själv 

menar att det var något som började den där första dagen. Jag finner här att det finns ett starkt 

samband mellan novellens händelser och novellens kronologi. Orsakssambandet mellan olika 

händelser är uppbyggt kring tidsföljd, och även i avsnittet om händelser berör jag tid på flera 

sätt. Genom kronologin kan orsakssammanhanget impliceras, skrev jag tidigare (avsnitt 7.1), 

och det tycker jag stämmer. Här kan det kanske vara på sin plats att nämna det textuella 

uppsåtet (implied author), det i texten som vägleder vår läsning och gör att vi förstår den på 

ett visst sätt. Om inte händelser och tid knyts samman och tillsammans bildar ett 

orsakssammanhang, blir det ur läsarens synpunkt ologiskt. 

 

Vad gäller berättare och fokalisation har jag konstaterat att det inte finns någon tydlig 

berättarröst, och att fokalisationen sker genom kvinnan. Jag upplever inte att det finns olika 

röster i novellen, det vill säga, perspektivet växlar inte mellan en berättarröst och kvinnans 

röst. En berättare kan veta hur en karaktär upplever något, och uttrycka till exempel ”hon 

blev rädd”, men uttryck som ”snabba ilningar längs ryggraden” tyder på att det är kvinnans 

upplevelse som kommer till uttryck omedelbart, utan förmedling via en berättarröst. 

    För många narratologer är närvaron av en berättare ett måste, antingen som ett kriterium 

på att det är en berättelse, eller som ett uttryck för hur vi uppfattar den språkliga naturen. I 

den här novellen tycker jag egentligen att det inte finns någon berättare. Det vill säga att trots 

att jag har ”bevisat” att det finns en berättare, så uppfattar jag inte att det finns någon 

berättarröst eller någon form av berättarnärvaro.  

 

Redan i avsnittet där novellen presenteras tar jag upp det faktum att novellen kan läsas på 

olika sätt. Min avsikt har inte i första hand varit att komma fram till en tolkning av novellen, 

men jag tycker ändå att jag genom att använda olika narratologiska termer, bättre har förstått 

den. Min läsning behöver naturligtvis inte vara den ”rätta”, men tack vare att jag varit 

tvungen att verkligen skärskåda texten från olika perspektiv tycker jag att jag har fått en ökad 

förståelse av den.  
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9. Diskussion  

I den här uppsatsen har jag studerat narratologiska termer. Genom att praktiskt använda 

dem i en novellanalys har jag också fått större kunskap om hur och varför begreppen 

används. Jag tycker dock inte att alla termer varit lika användbara för att analysera just den 

här specifika berättelsen. Narratologin studerar det som är specifikt för alla berättelser, och 

min utgångspunkt har därför varit att alla de termer jag tittat närmare på skulle vara lika 

betydelsefulla. Bland narratologer finns dock inte någon enhetlig syn på vad som utgör en 

berättelse, och jag uppfattar det också som att de lägger olika stor vikt vid olika termer. 

 

När det gäller begreppen karaktär och händelse har jag inte hittat så många olika 

synpunkter. Det kan finnas olika anledningar till detta. Den enklaste förklaringen är att jag 

har utgått från ”fel” litteratur, det vill säga inte funnit allt som finns skrivet om 

storybegreppet och om termerna karaktär och händelse. Det kan också vara så att 

narratologer betraktar diskursen som mer betydelsefull, och därför har skrivit mer om den. 

Ett tredje alternativ är att det råder en så stor samsyn kring storyn att det inte finns behov 

att skriva så mycket om den. Jag vet inte vilket svar som är troligast. Vad gäller just den 

här novellen tycker jag, att det avsnitt där jag undersöker händelser känns mer 

betydelsefullt än det avsnitt där jag undersöker novellens karaktärer. Hur olika händelser 

knyts samman och bildar orsakssammanhang, tycker jag är en del av det som är speciellt 

för narrativer. En berättelses tid tillsammans med dess händelser, det vill säga att till 

exempel en händelse framställs som orsakad av en annan händelse, tycker jag är det som 

skiljer berättande texter från andra typer av texter.  

    Jag tänker också att det sätt som en berättelses karaktärer framställs på, är mer en fråga 

om berättarteknik än en fråga som handlar om det specifikt narrativa. I och för sig kanske 

karaktärens personliga drag är viktiga för hur läsaren förstår olika händelser, och i så fall är 

framställningen av karaktärer en lika viktig del av storyn som framställningen av 

händelser.  

 

Berättare och fokalisation är två viktiga begrepp för diskursnarratologer. Jag tycker stundtals 

att jag förstår det bakomliggande resonemanget, och i dessa stunder ser jag också termerna 

som centrala. I den litteratur jag utgått från finns många exempel där skillnaden mellan 

berättarens och karaktärens röst lyfts fram. Jag tycker också att det i berättelser där 

fokalisationen skiftar, kan vara väldigt intressant att analysera vem som säger vad och vems 
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röst som kommer till uttryck i en viss situation. Berättaren som funktion kan också innebära 

att något belyses i en speciell synvinkel, berättaren kan förtiga vissa fakta eller redan i förväg 

ha kunskap om hur berättelsen slutar. I den här novellanalysen har jag haft problem med 

berättarbegreppet. Jag tycker å ena sidan att det inte finns någon berättare, men jag har å 

andra sidan inte riktigt kunnat bevisa detta – tvärtom har jag på ett rent teoretiskt plan visat 

att det måste finns en berättare. Att jag upplever att novellen saknar en berättare innebär 

också att frågan om fokalisation blir mindre viktig, åtminstone i den här novellen som 

innehåller en enda röst. Fokalisationen kan här bara ske genom kvinnan eller genom en 

(oidentifierad) berättare. Att identifiera vem som upplever något, eller vem som säger något, 

blir helt enkelt inte intressant om inte fokalisationen skiftar, och här uppfattar jag novellen 

som konsekvent berättad från ett och samma perspektiv hela tiden. 

    Föreställningen om att alla berättelser måste ha en berättare kopplar jag samman med 

själva definitionen av vad som är en berättelse. Berättelser kan definieras i vid eller snäv 

bemärkelse. I en snäv definition är en berättelse en verbal akt, (någon säger något till 

någon). Denna definition tycker jag är problematisk ur flera synpunkter. Dels ses inte till 

exempel dramatik som berättande, och dels tycker jag inte att det är helt självklart att 

muntligt och skriftligt berättande är samma sak. När jag som åskådare tar del av en 

teaterpjäs innebär det för mig att jag tar del av en berättelse. (En möjlig jämförelse skulle 

kunna vara skillnaden mellan att jag själv läser en berättande text, och att någon annan 

läser den för mig, i båda fallen tar jag del av en berättelse). Föreställningen om att det 

skriftliga berättandet är en verbal akt tycker jag känns långsökt, det skrivna skulle i så fall 

bestå av ett fiktivt muntligt berättande, det vill säga låtsas att det är någon som pratar ”på 

riktigt”.  

    Att utgå från att alla berättelser har en berättare tycker jag är besvärligt också ur en annan 

synvinkel. En berättare är en roll i den fiktiva världen, alltså ett påhitt av författaren. Om 

författaren inte hittat på någon berättare, varför ska vi läsare då, ur narratologisk synpunkt, så 

att säga anstränga oss för att hitta en?   

    Jag kan alltså konstatera att jag inte till fullo kommit till klarhet vad gäller termen 

berättare. Här känns som att det finns mycket mer att reda ut. Visserligen har jag både en 

uppfattning och en personlig åsikt om begreppet, men detta är mer förankrat i min intuitiva 

uppfattning av språk och berättande, än baserat på teoretisk kunskap. Jag hade hoppats på att 

detta arbete skulle hjälpa mig att uppnå en större förståelse kring berättarens roll och 

betydelse, men istället finner jag att jag måste ta reda på mycket mer. Den enda som framför 

en avvikande mening om berättarens närvaro är Lars-Åke Skalin. I ”Den onödiga berättaren” 
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(se avsnitt 8.1) framförs tesen att det finns olika typer av berättande och att dessa skiljer sig 

åt i syfte och framställning. Här tycker jag mig finna svar på en del av mina funderingar, alla 

berättelser ”måste” inte. ha en berättare, istället kan det vara så att det finns olika typer av 

litterärt berättande.  

 

Arbetet med den här uppsatsen har inneburit att jag faktiskt fått ökad förståelse för vissa 

narratologiska termer, men det har också inneburit att många frågor väckts hos mig. Ännu 

finns mycket kvar att reda på, och fler teoretiska texter att läsa. Mitt resultat blir därmed 

tvetydigt: jag har lärt mig mer, men samtidigt har jag också insett att jag behöver mer 

kunskap. Att utgå från några av narratologins termer, som en väg till att bättre förstå hela 

teorin, tror jag dock är en framkomlig väg. Det gäller bara att inte fastna i de rent 

berättartekniska frågorna, utan att istället försöka finna det som är specifikt narrativt. 
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