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Abstrakt 

In this thesis the subject of grief and healing are examined in three novels by the 

Japanese writers Hiromi Kawakami, Ruth Ozeki and Banana Yoshimoto. The 

method for the analysis is based on psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross’ Five Stages 

of Grief theory, but in the analysis of these novels, it became clear that the 

grief/healing-stages for the protagonists are not expressed in the exact same manner 

as the non-fictional patients of Kübler-Ross’ study. The analysis shows that this is 

partly due to the fact that the narratives take place in Japan and that there is a clear 

intervention where the writers have used magical interruptions in their realistic 

portrayal of bereavement, to help the protagonists begin to recover. These magical 

interruptions, this thesis states, are the use of magical realism, especially connected 

to the long history of Japanese folklore and myth. As a result, this thesis presents a 

modified model of analysis, which also reflects how the protagonists filled with 

bereavement and sorrow can be helped to heal and recover by the interruption of 

fantastic and magical events. Through this study it has become clear that not only is 

the need for healing significant but the need for family, relationships and a sense of 

belonging are just as important. To re-connect with their lost loved ones, whomever 

they may be, these characters must cross through the magical interventions within 

the narratives and dare to reach out to the people around them, strengthened by their 

loss and trauma, rather than fearing relationships with others due to previous trauma 

and grief. 

Nyckelord 

Magisk realism, Sorg, Trauma, Läkning, Japansk litteratur, Folklore, Japansk 

magisk realism, Banana Yoshimoto, Hiromi Kawakami, Ruth Ozeki 
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1 Inledning 

1.1 Inledning och syfte 

Litteraturen fyller många funktioner i vårt samhälle idag, prosan har en förmåga att 

beröra människor från hela världen med unika och utlämnande skildringar av olika 

människoöden. Ett tema som varit återkommande genom all mänsklig historia, och 

därmed även inom litteraturen är döden och upplevelsen av olika trauman. Detta 

gäller såväl fiktiva som biografiska verk, där behandlingen av förlust och sorg fått 

ett stort utrymme att utforskas och skildras. Dessa upplevda förluster och trauman 

har olika kulturella och etnologiska uttryck, påverkade av religion eller spirituella 

övertygelser har människan olika sätt att hantera och bearbeta sorg.  

Just dessa kulturella spår som återfinns i litteraturen, så väl som traditioner och 

folklore är någonting som jag undersökt i min uppsats. De tre romaner som 

analyseras är Kitchen (1988) av Banana Yoshimoto, Manazuru (2006) av Hiromi 

Kawakami och A Tale for the Time Being (2013) av Ruth Ozeki.  

Min hypotes är att dessa verk behandlar sorg och läkning efter förlust eller trauma 

på liknande vis. Denna uppsats syftar till att påvisa hur dessa författare skapat verk 

som både tar upp traumatiska händelser och sedan skapar magiska möjligheter för 

att läkning skall ta plats. Dessa magiska möjligheter härstammar ur användningen 

av magisk realism, som i detta fall härrör ur en traditionell japansk tro och folklore.  

Detta påvisar jag genom att i min analys använda mig av en fem-stegs modell som 

baserats på Elisabeth Kübler-Ross teori om mänskligt sorgearbete och den process 

som obotligt sjuka patienter går igenom innan de kan acceptera sin annalkande död. 

Modellen har behövts modifieras eftersom Kübler-Ross teorier främst är anknutna 

till en västerländsk uppfattning om döden och sörjandet, och att den inte berör hur 

familjen som ”blir lämnad kvar” upplever förlusten. Detta presenteras tydligare i 

avsnittet 1.4 Teori och Metod.  
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1.2 Bakgrund till val av ämne 

I min kandidatuppsats utforskade jag magisk realism i Japan och hur den tog sig 

uttryck i litteraturen av Haruki Murakami. Under arbetet med denna uppsats förstod 

jag att den diskurs som omger magisk realism är utforskad främst inom det 

postkoloniala fältet, där litteratur från Latinamerika ligger i framkant för att ha 

använt sig av den magiska realismens mångsidighet för att motsätta sig de rådande 

politiska och koloniala makterna. Bland annat har vi kanske den mest erkända 

postkoloniala författaren av dem alla i den colombianska författaren Gabriel García 

Marquez magnum opus Cien años de soledad, (Hundra år av ensamhet) från 1967. 

Där använder Marquez den magiska realismen för att kunna uttrycka det överdrivna 

våldet och den politiska förvirring som existerade i Colombia och hela Latinamerika 

under tiden han var aktiv.1 En annan aspekt av den magiska realismen som också 

blivit viktig i Latinamerika är den kvinnliga. Där är Isabel Allende en framträdande 

röst, hon använder den magiska realismen i sina narrativ för att ge en röst åt kvinnor 

ur olika minoriteter som alltid annars tystas. Wendy B. Faris skriver att ”Allende 

enlist[s] magical realism as a kind of support system for feminine writing, 

confirming its decolonizing potential for women.”2 Allende använder inte bara 

magisk realism som en kritik av koloniala och politiska strukturer utan också av 

patriarkala strukturer som koloniserar och förtrycker kvinnliga kroppar, och 

speciellt när det kommer till women of color.  

Det finns spår av magisk realism i litteraturen överallt, även om den inte alltid är i 

direkt relation till kolonialt förtryck eller kamp. Det finns tydliga spår av magisk 

realism i Japan, både i litterär och filmisk fiktion. I den litteratur som analyseras i 

denna uppsats utgår jag ifrån att det är en ontologisk magisk realism som använts av 

författarna. Den ontologiska magiska realismen har för vana att förlita sig på 

geografiskt kopplade fenomen, som myter, religion och uppfattningar om döden och 

den andra sidan.3 Vilket man kan se i den japanska litteraturen så tidigt som i 

                                                   

1 Maggie Ann Bowers. Magic(al) Realism. Routledge; New York, 2004, s. 39 
2 Wendy B. Faris. Ordinary Enchantsment: Magical Realism and the Remystification of 

Narrative. Vanderbilt University Press; Nashville, 2004, s. 177 
3 Bowers, Magic(al) Realism, s. 90-91 
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Shikibu Murasakis enormt erkända verk Genji Monogatari (The Tale of Genji)4. I 

den här uppsatsen har jag behandlat magisk realism som ett stilistiskt drag. Mitt 

inlägg i den pågående diskussionen blir således främst att den magiska realismen i 

japansk litteratur har en annan funktion i än i den latinamerikanska, där den ofta 

används för postkolonial och politiskt motstånd. 

Även om just de magiska elementen skiljer sig något från sina latinamerikanska 

motsatser, så är det likväl någonting utöver det ordinära som väcks till liv i den 

japanska litteraturen. Där har folktron och traditioner av andars närvaro vävts in i 

litteratur och text, för att skapa ett narrativ som inte kommenterar en rådande 

kolonialmakt utan snarare vänder sig in i individen, till det egna jaget.5 Detta jag 

och den individuella identiteten tycks främst utforskas i den moderna japanska 

skönlitteraturen genom att författarna låter sina huvudkaraktärer genomgå 

traumatiska och skärrande upplevelser, som förlust. En förlust som antingen sker i 

form av att en närstående dör eller försvinner, eller en förlust som utforskas genom 

en uppfattning om att den egna identiteten är ouppfylld eller skadad.  

Maggie Ann Bowers som skrivit Magic(al) Realism, menar bland annat att den 

magiska realismens gränsöverskridande och subversiva kvaliteter har blivit 

lockande för många olika författare, från många olika platser. Bowers skriver bland 

annat att den magiska realismens funktioner: ”has led many postcolonial, feminist 

and cross-cultural writers to embrace it as a means of expressing their ideas.”6 

                                                   

4 Detta verk kallas ofta för världens första riktiga roman, och skrevs av hovdamen Murasaki 

under Heian-periodens höjdpunkt. Romanen handlar om kejsarsonen Hikaru Genji och hans 

många äventyr och kvinnor efter att han förlorar sin titel och successionsrättigheter. Verket 

är starkt präglat av övernaturliga händelser och levande andar. Vilket också gör att dess arv 

är viktigt för denna uppsats.   
5 Relationen mellan magisk realism och motstånd har som tidigare presenterats ofta använts i 

Latinamerika, men det finns också i den Indiska litteraturen, mer specifikt hos Salman 

Rushdies roman Midnights Children. För Marquez exempelvis var magisk realism inte bara 

ett sätt att kunna uttrycka våldsamma och bisarra händelser från Colombia, utan också för att 

uttrycka hans egna kulturella kontext. Att även förklara magiska företeelser med en väldigt 
saklig och realistisk ton som de latinamerikanska författarna (från Marquez och framåt) 

använde sig av, har kommit att ge magisk realism en helt ny typ av agens, och styrker även 

detta stilistiska drag som ytterligare motståndskraftigt och politiskt. Källor: Maggie Ann 

Bowers, Magic(al) Realism, Lois Zamora & Wendy B. Faris Magical Realism: Theory, 

History, Community, Kenneth Reeds, “Magical Realism: A Problem of Definition” Wendy 

B. Faris Ordinary Enchantments.  
6 Bowers, s. 66-67 
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Denna öppning in i den kulturellt överskridande tolkningen av magisk realism har 

jag valt att fokusera på i den här uppsatsen då jag valt litteratur skriven av tre 

kvinnor med anknytning till det nutida japanska samhället.  

1.3 Den utvalda litteraturen  

Yoshimotos debutroman, Kitchen, publicerades i Japan 1988 och blev mycket väl 

mottagen. I romanen möter läsaren huvudpersonen Mikage Sakurai som efter sin 

mormoders död flyttar in hos en ung man vid namn Yuichi, och hans transsexuella 

mamma Eriko. Boken är indelad i två delar; den första delen berör Mikages 

uppgivenhet efter sin mormors död, och den andra delen berör Mikage och Yuichis 

delade sorg efter att Eriko blivit mördad. Romanen utforskar även teman i form av 

den mänskliga läkningsprocessen och bearbetning av trauman i samband med en 

förlust. Yoshimotos minimalistiska, shôjo-stil7 tar sig in i mitten av ensamheten och 

utforskar läkning efter upplevd förlust och trauma.8 Den version av romanen som 

kommer att användas i denna uppsats publicerades för första gången 1994 i engelsk 

översättning av Megan Backus.  

Den andra romanen jag valt ut är Hiromi Kawakamis roman Manazuru, publicerad 

2006, översatt till engelska 2010. Kawakami kan vara relativt okänd inför den 

svenska publiken då ingen av hennes romaner är översatt till svenska än. Romanen 

Hebi no Fumi (Tread on a Snake), som översattes till engelska under titeln Record 

of a Night Too Brief vann Akutagawa Priset (ett av Japans främsta litteraturpris) 

1996,9 vilket väckte internationellt intresse. Kawakamis litteratur är starkt präglad 

av magiska och fantastiska element som vävs samman med det vardagliga. I 

Manazuru känner huvudpersonen Kei sig vilsen och rotlös efter sin makes 

försvinnande. Berättelsen utgår ifrån Keis perspektiv och medan hon reser åtskilliga 

                                                   

7 Litteratur (främst manga) som är inriktat till unga kvinnor, deras handling tar ofta upp 

problem så som kärlek, uppväxt, vänskap, kropp och sexualitet. Ordet Shôjo betyder 
bokstavligen ”tjej” på japanska, och stilen kan nästan liknas vid den amerikanska genren 

chick lit. Även om ålder på protagonister och handling skiljer sig något i shôjo.  
8 Ida Mayer. “Dreaming in Isolation Magical Realism in Modern Japanese Literature.” 

(Diss.), Carnegie Mellon University, 2011, s. 2-3 
9 M.W Larson. ”The Folkloric and the Fantastic: Hiromi Kawakami’s ’Record of a Night 

Too Brief’” 19-07-2017, https://lareviewofbooks.org/article/the-folkloric-and-the-fantastic-

hiromi-kawakamis-record-of-a-night-too-brief/# (Hämtad 02-12-2019)  

https://lareviewofbooks.org/article/the-folkloric-and-the-fantastic-hiromi-kawakamis-record-of-a-night-too-brief/
https://lareviewofbooks.org/article/the-folkloric-and-the-fantastic-hiromi-kawakamis-record-of-a-night-too-brief/
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gånger till kuststaden Manazuru, träffar hon på en kvinna eller ”ett ting” som bara 

hon kan se och som uppmanar Kei att gå över till den andra sidan. Kei är övertygad 

om att platsen Manazuru, och den mystiska kvinnan, båda har svar på var hennes 

make tog vägen och varför han försvann.  

Den tredje och sista romanen jag behandlar i den här uppsatsen är Ruth Ozekis A 

Tale for the Time Being, (hädan efter Tale), skriven 2013. Till skillnad från de andra 

författarna är Ozeki inte uppvuxen i Japan utan är barn till en japansk utvandrar-

mor. Dock har hon både arbetat och studerat i Japan och också startat en språkskola 

i Kyoto.10 Jag väljer att använda mig av Ruth Ozeki i den här uppsatsen för att hon 

skrivit prosa med stor anknytning till den japanska litteraturtraditionen. En annan 

aspekt är att hon, i egenskap av att vara zenbuddistisk präst, skapat religiösa och 

spirituella teman i sin roman vilket jag anser går att relatera till magisk realism. Hon 

bemöter även bruten identitet och härkomst i ett Japan efter bubbelekonomins 

kollaps och självmordsstatistiken bland medelåldersmän blev skyhög.  

Ozekis roman Tale behandlar utanförskap, döden och leker med uppfattningen om 

tid som strikt linjär. Romanen utspelar sig till en del i Kanada, där medelålders Ruth 

hittar en dagbok som sköljts upp på stranden intill hennes hus, dagboken visar sig 

komma från en tonåring på andra sidan havet. Amerikansk-japanska Naoko sitter på 

ett café i Tokyo och skriver en dagbok nästan direkt till Ruth, om sitt liv, sin familjs 

historia och om att vilja ta sitt eget liv. Själva dagboken är skriven i en 

anteckningsbok som gjorts om från Marcel Proust bok À la recherche du temps 

perdu (På spaning efter den tid som flytt). Dagboken är även skriven in medias res, 

alltså får läsaren följa henne och hennes liv från det att hon bestämt sig för att ta sitt 

liv in i en blandning av tillbakablickar. Ruth som sitter på andra sidan Stilla Havet 

blir engagerad i att ta reda på mer om Naoko och hennes liv, vad som hände henne, 

och om hon fortfarande lever. Ozeki berör i sin prosa en transkulturell problematik, 

där både Ruth och Naoko uttrycker känslor av splittring i fråga om sin egen 

identitet.  

                                                   

10 Ruth Ozeki “Long Bio” http://www.ruthozeki.com/about/long-bio (Hämtad 03-02-2019)  

http://www.ruthozeki.com/about/long-bio
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1.3.1 Några ord om litteratur i översättning  

För att kunna arbeta med Kawakami och Yoshimotos verk har jag varit tvungen att 

använda mig av text i översättning. Detta kan tyvärr leda till vissa begränsningar, 

inte bara genom att visst innehåll kan falla bort, också genom att det kan återfinnas 

olika kulturella specificiteter som inte kan översättas.11 Dock har jag försökt att 

motverka dessa begränsningar genom att välja att studera magiska fenomen och 

temat sorg och förlust, och även bidra med ett kulturellt sammanhang genom den 

tidigare forskning som gjorts mellan japansk litteratur och japansk folklore för att 

minska avståndet i narrativen där olika kulturella förekomster kan kännas 

främmande.12 

1.4 Metod och Teori 

Metoden för denna uppsats har varit en komparativ metod, där jag sökt att jämföra 

de tre romanernas gestaltning av sorg och läkning utifrån Elisabeth Kübler-Ross 

modell för hur den mänskliga sorgeprocessen kan representeras. Detta har baserats 

på den empiriska studie som Kübler-Ross gjorde i boken On Death and Dying där 

hon undersökte de fem stadier av sorg som de obotligt sjuka kan gå igenom under 

sin sista tid i livet. Teman som sorg, läkning och förlust har undersökts tillsammans 

med andra mindre, men också återkommande teman som familj, relationer och 

identitet. Jag har även analyserat förekomsten av magisk realism i dessa romaner 

och relaterat detta till det kulturella arv som återfinns i den japanska kulturen. Detta 

har skett utifrån en förståelse för det som kallas ontologisk magisk realism, där det 

blivit tydligt att geografiska och kulturella företeelser ligger till grund för den 

magiska realism som porträtteras i dessa romaner.  

Kübler-Ross modell för sorgeprocessen har blivit så integrerad i det västerländska 

samhället idag att den fått starkt fäste inom såväl populärkultur som forskning. Det 

finns mängder med tv-serier, datorspel och litteratur som har baserat sitt berättande, 

eller på grund av modellens självklarhet i samhället, lyckats skapa narrativ som 

baserats på Kübler-Ross forskning. På grund av detta anser jag att populärkulturen 

                                                   

11 David Damrosch. What is World Literature? Princeton University Press, 2003, s. 288–289  
12 Detta är också varför det är viktigt att presentera betydande bakgrund till den japanska 

litteraturtraditionen och magisk realism i Japan. Eftersom uppsatsen skall gå att förstå även 

om läsaren inte har en nära relation till den japanska kulturen eller litteraturen.  
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ej är främmande för att väva in modern och verklig forskning i sina narrativ för att 

skapa berättelser vi är bekanta med.  

Jag har, i min läsning av dessa romaner, varit medveten om att det finns vissa 

skillnader på den studie som Kübler-Ross gjorde och min egen, bland annat då den 

är baserat på verkliga människor med verkliga känslor av sorg och sörjande. Sedan 

är Kübler-Ross fem-stegs modell framtagen och anknuten till en västerländsk 

sorgeprocess vilket även skiljer sig något från den japanska kontext som dessa 

romaner är anknutna till. Dessutom är dessa romaner starkt präglade av magiska 

företeelser och inslag vilket även påverkar hur karaktärerna i dessa romaner sörjer 

och läker; eftersom magin, och relationen till den andra sidan (därigenom också 

döden) är mycket påtaglig.   

1.4.1 Teori 

För att belysa sorg och förlust, har jag använt mig av Elisabeth Kübler-Ross teorier 

om sorg och sorgehantering. Hennes teorier används av psykologer och 

stödpersonal i verkligt sorgearbete, och för uppsatsens syfte har jag lånat dessa 

teoretiska stoff för att kunna bidra med den bas ur vilken min litterära analys 

kommer att kunna ske, nämligen gestaltningen av det mänskliga sorgearbetet i 

relation till läkning och magisk realism. Min förhoppning är att detta kan bidra till 

en bredare uppfattning om dels de stilistiska drag som återfinns i den magiska 

realismen, dels i denna litteratur, där magi och övernaturliga inslag är viktiga 

element för att sorgeprocessen skall kunna fullbordas.  

1.4.2 Fem stadier av sorg och sörjande 

Elisabeth Kübler-Ross publicerade 1969 sin forskning om döden och betydelsen 

som den annalkande döden hade för de obotligt sjuka patienter hon intervjuat. I 

introduktionen till On Death and Dying: What the Dying have to Teach Doctors, 

Nurses, Clergy and Their Own Families, skriver Professor Allan Kellehear att 

Kübler-Ross arbete oftast ses på som enbart fokuserat på sorg och förlust, men att 

hon också, i sina intervjuer med döende, behandlar hoppfullhet. Kübler-Ross teorier 

om sorgehantering revolutionerade psykologifältet då hon skrev om de fem 

stadierna av sorg i On Death and Dying från 1969. Jag är medveten om att Kübler-

Ross teori är strax 50 år gammal, men som Professor Allan Kellehear skriver i sin 
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introduktion till utgåvan från 2009 så bidrar den ännu med fundamentala 

värderingar när det kommer till uppfattningar om döden hos människor som är lika 

viktiga idag som för femtio år sedan.13  

I Death and Dying har Kübler-Ross undersökt de fem olika stadier av sorg som 

personer med dödlig sjukdom kan gå igenom efter det att de får beskedet av en 

läkare. Dessa har under dessa 50 år sedan Kübler-Ross först publicerade On Death 

and Dying blivit mer inkorporerade i mainstreamkulturen och används i såväl 

populärkulturella fenomen som tv-serier och film, som i litteratur. Kübler-Ross 

menar att tanken om döden och lidande har i modern tid förändrats markant. Detta 

menar Kübler-Ross är ett resultat av människans teknologiska och vetenskapliga 

framsteg, som i sin tur lett till nya vapen och skapat en tidigare okänd rädsla för 

våldsam och katastrofal död.14  

Det Kübler-Ross forskning visar på är att det finns ett återkommande mönster, 

vilket uttrycks olika från person till person, men som ändå följs relativt enhetligt hos 

de som blivit diagnostiserad med en obotlig sjukdom. Kübler-Ross fem stadier är: 1) 

Förnekelse och isolering, 2) Ilska, 3) Förhandling, 4) Depression, och slutligen 5) 

Acceptans. Dessa fem steg kan se olika ut för olika patienter, och även hålla i sig 

olika länge, men målet, som Kübler-Ross uttrycker det, är alltid att nå acceptans. 

Kübler-Ross skriver också att familjen är en viktig aspekt i hela sorgeprocessen; hur 

påverkas de av förlusten och hur påverkar de den döende?  

1.5 Tidigare forskning  

Det finns ett brett utbud av forskning som återknyter till relationen mellan folklore 

och magisk realism i den japanska litteraturen. Bland annat genom relationen som 

litteraturen har till Heian-perioden15, då Shikibu Murasaki skrev Genji Monogatari. 

Det finns även forskning som undersöker sambandet mellan traditioner inom 

religion, begravningsceremonier och andar som en fortsatt viktig del i den japanska 

kulturen. Det framgår genom den forskning som gjorts om just andar i den japanska 

litteraturen, att Murasakis verk håller en fortsatt hög ställning och representerar en 

                                                   

13 Allan Kellehear, “Introduction”, till Elisabeth Kübler-Ross On Death and Dying, s. vii 
14 Kübler-Ross, On Death and Dying, s. 11 
15 Cirka 794-1185 e.Kr 
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uppfattning om spöken och läkning som kunnat följa med in i vår samtid. Detta 

presenteras bland annat i Nancy J. Barnes artikel ”Lady Rokujô’s Ghost: Spirit 

Possession, Buddhism, and Healing in Japanese Literature”, där Barnes använder 

Dam Rokujô ur Genji Monogatari för att berätta historien om den japanska synen på 

andar och läkning av jaget, samt hur den också går att relatera till den utveckling av 

buddhismen som spreds genom Japan från 500-talet till 900-talet.16  

Magisk Realism 

Mycket av det som skrivits kring magisk realism återknyter till termens grundare 

Franz Roh och utvecklingen som skedde i Latinamerika under mitten på 1900-talet. 

Ett av de största och mest omskrivna verken som diskuterar magisk realism från 

dess uppkomst i Europas konstvärld till ett globalt litteraturfenomen, är 

litteraturvetarna Lois Zamora och Wendy B. Faris antologi Magical Realism: 

Theory, History, Community från 1995. Denna antologi innehåller översatta artiklar 

av bland annat Franz Roh, Alejo Carpentier, Angel Flores och Amaryll Chanady 

som är några av de litteraturvetare och författare som tillsammans gjorde att magisk 

realism blev ett vedertaget begrepp i den latinamerikanska litteraturen. Zamora och 

Faris antologi är kärnan i mycket annan forskning kring magisk realism och bidrar 

till en lovande grund för att ta detta motsägelsefulla begrepp vidare.  

I artikeln ”Scheherazade’s Children” har Wendy B. Faris studerat återkommande 

fenomen i den magiska realismen narrativ. Här analyserar Faris magisk realism som 

en del av postmodernismen, snarare än enbart som en företeelse inom 

postkolonialismen. Avsnittet ger en kort men koncis förståelse för hur man kan göra 

en läsning av magisk realism som även gör att genren/stilen kan bli mer 

inkluderande bortom det som mer klassiskt anses ingå i denna litteratur. Faris fem 

karaktärsdrag för den magiska realismen är en generell uppfattning om vad som är 

vanlig förekommande, men också ett sätt att särskilja magisk realism från 

exempelvis fantastik, fantasy och Sci-Fi: 

                                                   

16 Nancy J. Barnes. “Lady Rokujô’s Ghost: Spirit Possession, Buddhism, and Healing in 

Japanese Literature” ur Literature and Medicine; Vol 8. 1989, s. 106-108 (Buddhismens 

utveckling skedde från sitt intåg i Japan under 500-talet, som gick genom Kina, och snart 

kom att blandas med de redan etablerade religionerna som Shinto och den Japanska 

förfaders dyrkan)  
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1. Berättelsen använder sig av magi och magiska fenomen som inte går att förklara 

eller förkasta med vanlig logik, men man kan inte heller blunda för dem.  

2. Användandet av den faktiska realismen i magisk realism, som går att hitta i 

berättelser som lutar sig mot historiska händelser eller omfattande detaljer från den 

verkliga världen.17  

3. Läsaren kan uppleva tvivel inför vissa händelser, ”and hence, experience some 

unsettling doubts.”18  

4. Vi, som läsare, upplever en närhet till, eller sammanlänkning av, två världar.19 

Denna punkt är desto viktigare för uppsatsen då det exempelvis finns närhet till den 

andra sidan, alltså platsen där de döda huserar, som ibland kan nås från den här 

sidan.  

5. Litteraturen ifrågasätter tankar om tid, rum och identitet. Exempelvis kan regn 

pågå i elva månader, och rum ändra form och innehåll beroende på vem som är i 

dem.20  

De tvivel som Faris menar att läsaren kan stå inför (3), är baserat på Tzvetan 

Todorovs teori om det fantastiska, där läsaren står inför ett val: väljer man att lita på 

att det är händelse som går att förklara genom naturens lagar (the uncanny) eller är 

händelsen någonting som bryter mot vår uppfattning om vad som är möjligt (the 

marvelous).21  

Wendy B. Faris har även skrivit en bok om magisk realism som heter: Ordinary 

Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative. I denna bok 

undersöker Faris den magiska realismens narrativa möjligheter, och var dessa 

företeelser kan ha sitt ursprung. Faris jämför författaren med en traditionell 

schaman, då hon menar att precis som en schaman kan balansera mellan de båda 

världarna är även dessa narrativ ”capable of entering and leaving them both at 

will.”22 Genom att förstå den koppling som Faris beskriver mellan berättare och 

                                                   

17 Wendy B. Faris. “Sheherazade’s Children” ur Magical Realism; Theory, History, 
Community Zamora, Lois & Faris, Wendy B. (red.) Duke University Press: Durham & 

London, 1995, s. 169 
18 Faris, “Sheherazade’s Children”, s. 171 
19 Ibid., s. 172 
20 Ibid., s. 173 
21 Ibid., s. 171 
22 Wendy B. Faris, Ordinary Enchantments, s. 75 
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schaman, kan vi se hur Kawakami, Ozeki och Yoshimoto alla aktiverar den typ av 

kraft som schamaner åkallat genom sina traditionella ritualer; och förlitar sig mot 

traditionella specifiteter så som ”myths, ghosts, and journeys to the land of the 

dead.”23 Faris utforskar också kvinnligt användande av magisk realism och hur 

deras berättelser använder sig av denna tematik när det kommer till kvinnlighet och 

makt. Faris menar att författare kan använda det som historiskt alltid setts som den 

kvinnliga domänen för att skapa motstånd genom magiska företeelser. Medan män å 

andra sidan ofta använt kvinnor och ”den kvinnliga anden”, för att stärka de manliga 

karaktärerna. Detta är också någonting Susan J. Napier, professor i japansk litteratur 

och kultur, skrivit i sin essä ”The Magic of Identity: Magical Realism in Modern 

Japan”. Hon menar att magisk realism i Japan är en framför allt manlig diskurs då 

författare som Kawabata och Kyoka ofta använt kvinnan som en representation för 

det magiska i sina narrativ och sökandet efter den japanska identiteten.   

most pervasive use of magic realism in modern Japanese literature has been 

as a means to search for Japanese identity, often through the process of 

recovering history by resuscitating myth […] or in the image of a 

mysterious, marvelous woman who may represent old Japan as a maternal 

figure, forgiving those who have abandoned her […] or of a virginal girl 

[…] whose purity suggests a lost innocence that can be restored only for a 

fleeting moment.24 

Förutom användningen av kvinnor som skall förlåta och älska manliga karaktärer, 

skriver Napier även att den splittring som skedde under Meiji-perioden25 har haft 

stor inverkan på den japanska litteraturen, då man förkastade det som var 

traditionellt (det japanska och gamla) för att ge plats åt det som kom att bli modernt, 

(det västerländska och nya). Det är också viktigt att poängtera att man inte kan 

kategorisera all fantastisk litteratur sedan Meiji-perioden som magisk realism, dock 

menar Napier att det finns tillräckligt med stoff som leker med det magiska och det 

realistiska för det skall vara en meningsfull kategori.26 

                                                   

23 Faris, Ordinary Enchantments, s. 80 
24 Susan J. Napier. “The Magic of Identity: Magical Realism in Modern Japan”, ur Magical 

Realism: Theory, History, Community. Zamora, Lois & Faris, Wendy B. (red.) Duke 

University Press: Durham & London, 1995, s. 455 
25 1868-1912 e.Kr 
26 Napier, ”The Magic of Identity,” s. 454 
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I sin uppsats från 2011 ”Dreaming in Isolation: Magical Realism in Modern 

Japanese Literature” undersöker Ida Mayer sambandet mellan den tidiga Heian-

perioden och dess användning av vad man idag skulle karaktärisera som magisk 

realism, så som levande andar, drömmar och spiritualism,27 som inkräktar i det 

alldagliga utan att ifrågasättas. Mayer fäster stort fokus på just drömmen som ett 

viktigt element för den magiska realismen hos författare som Murakami och 

Yoshimoto, och skriver att deras karaktärer är isolerade på grund av olika personliga 

trauman, som också leder till att de inte kan skapa emotionella band till andra 

människor.28  

Folklore och spökerier  

För att dyka djupare ned i relationen till spöken och spökerier i Japan har jag valt att 

använda mig av Barre Toelken och Michiko Iwasakas bok Ghosts and the Japanese: 

Cultural Experience in Japanese Death Legends. Toelken och Iwasaka är båda 

folklorister som i denna bok behandlar teman som döden, religion, skrock och 

begravningsceremonier i relation till det japanska samhället och genom detta visar 

de också på vilka sätt uråldrig tro och skrock är fortsatt viktig och betydande för den 

japanska individen. Folktron, och relationen till andar och spöken är allt som de 

påvisar mycket mer än bara historier man berättar för barn eller som återfinns i 

sagoböcker. Det finns precis som i alla samhällen och religioner återkommande 

kopplingar till äldre traditioner. ”[As] in the folklore of all societies, the details and 

current interest may change continually, but the culturally important themes and 

issues remain.”29 Sedan Heian-perioden har förändringar självklart skett, stora 

händelser har kommit att prägla litteraturen på olika vis, men som är tydligt i dessa 

romaner kan man fortfarande se en återkoppling till inte bara religiösa och 

spirituella element, utan också till den litterära stil som Murasaki använde sig av.  

Om läkning och sorgearbete i litteratur  

                                                   

27 Dessa företeelser är bland annat väldigt vanliga i The Tale of Genji, där karaktärer 

upplever ’utomkroppsliga visioner och drömmar’ och kan vandra runt i världen trots att de 

sover, eller är döda.  
28 Mayer, “Dreaming in Isolation”, s. 4-5 
29 Barre Toelken & Michiko Iwasaka. Ghost and the Japanese: Cultural Experience in 

Japanese Death Legends. Utah State University Press, 1994, s. 8 
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För att undersöka användningen av språket och den speciella Shôjo-stilen för att 

skapa en känsla av nostalgi och intimitet som är främst populär hos Yoshimoto,  

har John Whittier Treat, professor i japansk litteratur och östasiatiska språk, skrivit 

en artikel vid namn ”Yoshimoto Banana Writes Home: Shôjo Culture and the 

Nostalgic Subject”, som jag kommer att använda mig av. Whittier Treats artikel är 

främst användbar i min analys av begreppen familjen och hemmet. Whittier Treat 

menar att upplevelsen av familjen i Japan har förändrats sedan den påbörjade 

undergången av den patriarkala kärnfamiljen. Han menar att Yoshimotos narrativ 

ofta är fria från de Freudianska spökena av oidipala attraktioner till det motsatta 

könet och istället kan Yoshimotos kvinnliga karaktärer leka med asexuella relationer 

till androgyna män,30 och det feminina hemmet kan bli en plats för återhämtning och 

läkning.   

Om läkning i litteratur har Ann Sherif, professor i japansk litteratur, skrivit en essä 

till antologin Ôe and Beyond: Fiction in Contemporary Japan vid namn ”Japanese 

Without Apology: Yoshimoto Banana and Healing”. I sin essä skriver Sherif om 

temat läkning som återfinns i flera av Yoshimotos romaner. Hon skriver att 

Yoshimoto har för vana att skapa karaktärer som gått igenom stora traumatiska 

händelser men som kan upplevas som nonchalanta. Det som går att förstå av detta är 

att Yoshimoto valt att ge plats åt den faktiska läkningen genom att inte skriva 

detaljerade scener om det våld och sexuella övergrepp som sker, utan bara fokusera 

på det som hjälper karaktärerna att läka och återhämta sig. 31 Sherif menar också att 

Yoshimotos popularitet kan speglas i att hennes fokus på läkning snarare än traumat 

fungerar som en slags ”group therapy for her fans.”32 Även Sherif diskuterar, som 

Whittier Treat, Yoshimotos avståndstagande till ”the terror of the father”.33 Hon 

                                                   

30 John Whittier Treat. “Yoshimoto Banana Writes Home: Shojo Culture and the Nostalgic 

Subject” ur The Journal of Japanese Studies, Vol. 19, No. 2. 1993, s. 370 
31 Ann Sherif. “Japanese Without Apology: Yoshimoto Banana and Healing” ur Ôe and 

Beyond: Fiction in Contemporary Japan. Snyder, Stephen and Gabriel, Philip. (red.) 

University of Hawai’i Press. 1999, s. 293 
32 Sherif, “Japanese Without Apology”, s. 299 
33 Ibid., s. 285 
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poängterar Yoshimotos ovilja att beskriva våld mot kvinnor som ett aktivt motstånd 

mot den klassiska bilden av maskulinitet och manlighet. 34  

En annan artikel som berör hur modern ungdomslitteratur används för att belysa 

frågor om sorg och döden, utefter Kübler-Ross fem stegs teori är Giskin Days 

artikel ”Good grief: bereavement literature for young adults and A Monster Calls”. 

Day kallar även denna genre, som också kan liknas vid det som Ann Sherif säger 

om Yoshimotos romaner, som ”Bibliotherapy”35, alltså skönlitteratur som utforskar 

läkning och helandet efter trauma och förlust, vars mål är att kunna stötta läsaren att 

hantera sin egen sorg. Days artikel utforskar hur ungdomsförfattaren Patric Ness har 

använt sig av sorgeprocesser och mystiska företeelser för att hantera den 

psykologiska börda som förlusten av en förälder kan ha för ungdomar. 36 Day 

poängterar dock att Ness kanske inte avsiktligt skev romanen med de fem stegen i 

åtanke, men att ”femstegs teorin” är så djupt inbäddad i vår kultur (den 

västerländska) att det är ofrånkomligt när det gäller sorg och sörjande, även i 

populärkultur.37  

Vidare sorgehantering  

Till Kübler-Ross tidigare presenterade teorier om sorg och sörjande har Terence 

O’Connell skrivit en bok vid namn Dialogue on Grief and Consolation, där han 

behandlar fiktiva diskussioner om sorg och sorgeprocessen på ett skönlitterärt vis. 

O’Connell presenterar en karaktär vid namn Jeff som i konversationer med sina 

vänner diskuterar sin moders nyliga bortgång och de tillsammans knyter tillbaka till 

terapeutiska processer i frågan om hur döden av en närgående kan upplevas. 

O’Connells viktigaste utgångspunkt är att sörjandet måste fullbordas innan en 

människa kan uppleva sann lättnad, och utan att fullborda sorgearbetet kan 

känslomässiga komplikationer uppstå.  

                                                   

34 Ibid., s. 285 
35 Giskin Day. “Good grief: bereavement literature for young adults and A Monster Calls.” 

Ur Med. Humanities, Vol: 38. 2012, s. 116 
36 Day, “Good grief”, s. 115 
37 Ibid., s. 117 
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J. Conrad Glass, Jr, tidigare professor i pedagogik vid North Carolina State 

University, har i The High School Journal skrivit en artikel som heter “Death, Loss, 

and Grief in High School Students” där han tar upp hur ungdomar i gymnasiet 

upplever sorg.38 Glass skriver att unga personer som upplevt sorg ofta agerar utåt för 

att hantera den, en förlust vänder upp och ned på världen hos den unga sörjande och 

de använder sig av olika försvarsmekanismer, som exempelvis missriktad ilska, för 

att känna att de fortfarande är ”i kontroll” över sina känslor.39 Glass forskning är 

inriktad på att förstå hur man, i position som lärare, kurator eller förälder kan hjälpa 

till och stötta ungdomar som sörjer och har svårt att hantera de känslor som 

uppkommit efter en förlust.  

Kikokushijo, återvändande japanska barn och ungdomar 

Yasoku Kanno, professor och forskare i två-språkighet och sociokulturella 

erfarenheter, har i sin bok Negotiating Bilingual and Bicultural Identities: Japanese 

Returnees Betwixt Two Worlds, skrivit om kultur och identitet hos japaner som 

återvänt till Japan efter att ha bott utomlands en lång tid, fenomenet kallas på 

japanska kikokushijo40. Uppfattningen om ’jaget’, menar Kanno, är starkt anknutet 

till vår förståelse om vilka vi är i relation till kön, genus, klass, arbete, sexualitet, 

ålder etcetera41, att då befinna sig i en sits där man måste positionera sig själv till 

relation mellan flera språk och kultur(er) bidrar till det Kanno kallar för ”bilingual 

and bicultural identity”42 Under 1960 och 70-talet ansågs Kikokushijo vara ett 

problem, de var personer som såg ut att vara japaner men betedde sig inte som 

japaner.43 Kannos forskning är mest relevant i min läsning och analys av Ozekis 

roman, A Tale, eftersom karaktärerna Ruth och Naoko båda uppvisar en uppfattning 

om sin tvåspråkiga identitet som bruten och otillräcklig. Någonting som också leder 

                                                   

38 Dock så använder Glass också termen adolescents, som jag anser går att applicera på de 

flesta karakterna i romanen efter som att de är mellan 16-30. Glass skriver också att 

ungdomar sörjer på samma sätt som vuxna, vilket gör att hans utgångspunkt även berör Ruth 

och Naokos pappa.  
39 J. Conrad Glass, Jr. “Death, Loss, and Grief in High School Students”, ur The High School 

Journal, Vol 73, No 3. University of North Carolina Press, 1990, s. 157 
40 Kikoku betyder ’att återvända till sitt hemland’, och shijo betyder ’söner och döttrar’ 
41 Yasuko Kanno. Negotiating Bilingual and Bicultural Identities: Japanese Returnees 

Betwixt Two Worlds, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers; New Jersey. 2003, s. 3 
42 Kanno, Negotiating Bilingual and Bicultural Identities, s. 3 
43 Kanno, s. 18 
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till att Naoko mår så dåligt som hon gör. Det Ozeki gjort är att porträttera hur 

mobbningen kan se ut för kikokushijo-elever och den smärta som denna dubbla 

identitet bidrar med, och oförmågan att läka från traumatiska händelser. 

2 Japansk litteratur; ständigt under utveckling  

I detta avsnitt ger jag en kort presentation av den japanska litteraturhistorien och hur 

den påverkats av stora förändringar sedan 1800-talets mitt tills idag. Syftet är att ge 

en överblick över de faktorer som har kommit att påverka författarskapet i Japan, 

där exempelvis Meiji-restaurationens förändringar lagt grunden för det som kommit 

att bli modern litteratur. Spänningen mellan det traditionella och det moderna Japan 

utforskas ofta genom prosan och har kommit att bli hörnstenen i den japanska 

magiska realismen.  

2.1 Meiji restaurationens påverkan på litteraturen 

Under mitten av 1800-talet kunde man genom en militärkupp, med hjälp ifrån den 

amerikanska flottan, avsätta det diktatoriska och våldsamma Tokugawashogunatet 

som under lång tid regerat i Japan. Under denna tid var Japan helt isolerat och 

avstängt från utomstående influenser, men efter år 1868 när Shogunatet besegrats 

kunde man återställa kejsaren som en symbolisk ledare över Japan med en regering 

som fattade de viktiga besluten.44 I och med Kejsare Meijis flytt från Kyoto till Edo 

(nuvarande Tokyo) så inleddes vad som kom att kallas för Meiji-restaurationen. 

Denna modernisering öppnade upp Japan för de utomstående influenser de så länge 

varit stängda för och de mest populära influenserna kom ifrån väst. Den japanska 

kulturella eliten började att intressera sig för europeiska, så väl som amerikanska 

konstnärer, författare och kompositörer, man importerade även gastronomiska 

kunskaper samt filosofiska diskurser. 

På grund av alla dessa nya samhälleliga förändringar kan man säga att det japanska 

folket drabbades av en gemensam identitetskris, eller som författaren Natsume 

                                                   

44 I stil med det brittiska parlamentet.  
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Soseki kallade det ”a national nervous breakdown.”45 Det som låg till grund för den 

så kallade ”nationella identitetskrisen” under restaureringen var den uppdelning som 

skedde mellan det äldre ”traditionella” Japan och det nya ”moderna” Japan, en 

utveckling som kom att prägla den inhemska litteraturen och konsten. 

Fortsättningsvis efter Meiji-periodens ”nervous breakdown” har andra stora 

samhällsfrågor och förändringar påverkat den japanska litteraturen och dess 

utformning, som andra världskriget på 40-talet och bubbelekonomins kollaps under 

sena 80-talet. Susan Napier skriver att den japanska skönlitteraturens historia har 

sedan 1868 baserats på en dualism, en dualism som i sin tur speglas i konflikten 

mellan det västerländska dominerande idealet i form av naturalism och realistisk 

fiktion och den litteratur som uppkom i motstånd till denna, vilket inledningsvis går 

att läsa som en uppdelning i ”modern” kontra ”traditionell”. 46 Denna dualism har 

inte bara blivit en diskurs för den breda litteraturen, utan är också ett återkommande 

tema för den japanska magiska realismen, där prosan är ett medel genom vilket 

spänningen mellan det traditionella och moderna Japan ofta uttrycks i form av 

magiska, realistiska och fantastiska händelser.47   

Fortsatt efter Meiji-restaurationen har andra stora händelser som andra världskriget 

alltid behandlats av författare genom prosan. I dagens japanska litteratur har 

efterdyningar av tsunamin 2011, döpt till 3/11-litteratur, blivit ett återkommande 

ämne som undersöks av författare på olika vis, det kan vara direkt, eller mer 

diskret.48 Denna litterära strömning som redan börjat påverka litteraturen kan 

komma att lämna stora avtryck på den japanska litteraturen, och även förändra vissa 

teman i användningen av magisk realism. 

2.1.1 Magisk realism i Japan  

  

Efter Meiji-restaurationen har stora samhälleliga förändringar varit starkt anknutna 

till att litteraturen i Japan förändrats, och har även fungerat som ett sätt att hantera 

                                                   

45 Soseki Natsume citerat i Susan Napier, ”The Magic of Identity: Magical Realism in 

Modern Japan”, ur Faris & Zamora, s. 452 
46 Napier, s. 453 
47 Ibid., s. 453 
48 Masami Usui, ”The Waves of Words: Literature of 3/11: in and araound Ruth Ozeki’s A 

Tale for the Time Being.” ur Procedia – Social and Behavioral Sciences 208, 2015, s. 92 
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förändringarna som uppstått när det kommer till frågor om identiteten och jagets- 

plats i samhället. Individen är fortsatt i fokus ur ett nytt perspektiv av isolering, 

ensamhet och en känsla av att vara ouppfylld eller misslyckad på olika plan.49 I 

modern tid har detta bidragit till att den magiska realismen ofta används i sökandet 

efter identitet och vad man kan kalla för det ambivalenta jagets resa.50 Denna 

ambivalens är dels en reaktion på det japanska samhället menar Mayer då, “the 

social commentaries are related to the isolation and disillusionment that has become 

especially acute in Japanese culture, as part of ’the legacy of the bubble economy 

era in Japanese society’.”51 Depression, självmordsförsök, isolering och apati är 

några av de symptom som uppvisas i den samtida japanska kulturen på grund av de 

sociala normer som också finns i Japan. Där avståndet mellan det offentliga och det 

privata ökat markant på senaste då människor är socialt betingade att gömma undan 

sin emotionella smärta för att inte störa någon annan, vilket leder till att människor 

med trauman måste dölja sin privata smärta från offentliga utrymmen.52 För att 

kommentera detta bisarra tillstånd som det japanska folket befinner sig i sedan slutet 

på 80-talet och framåt har magisk realism blivit allt mer användbart. Eftersom stilen 

i sig har en förmåga att förvandla vanliga, alldagliga skeenden till magiska och 

extraordinära fenomen som varken förklaras eller ifrågasätts. Detta, skriver Napier, 

är absolut främst företrädande hos Haruki Murakami, och även Banana 

Yoshimoto.53   

Perhaps the most popular writer of the current younger generation, 

Murakami’s works are particularly good examples of contemporary 

Japanese Magical Realism. Set in clearly modern and largely urban settings 

containing recognizably contemporary characters, and told in an ironic and 

                                                   

49 Mayer, s. 2-5 
50 Ett eget begrepp jag myntat men som lutar sig mycket på det som Ida Mayer skrivit i sin 

uppsats om Murakami och Yoshimotos ambivalenta karaktärer som på något sätt 

representerar sin samtids uppfattning om jaget och identiteten. Slitna mellan den privata 
sfären fylld av emotionella trauman, och den offentliga där känslor undanbedes, inkapabla 

till att läka utan hjälp från någon annan.  
51 Mayer, s. 17-18 
52 Ibid., s. 18-19 
53 Även om Napier inte väljer att nämna Yoshimoto så är det många andra forskare som 

skriver att deras stilar är mycket liknande, och de skrivs alltid om tillsammans som författare 

i frontlinje för den moderna magiska realismen.  
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detached style, Murakami’s novels and stories are the same time permeated 

with the presence of the marvelous and uncanny.54 

Det ambivalenta och avståndstagande språk som kommit att bli något av ett 

kännetecken för den moderna magiska realismen i Japan, har inte mottagits väl av 

de äldre författarna eller litteraturkritikerna. Exempelvis ställer sig Ôe mycket 

kritiskt till Murakami och Yoshimotos litterära stil. Dessa äldre kritiker menar att 

passiviteten och bristen på engagemang i den så kallade moderna magiska realismen 

är ett direkt resultat av den yngre generationens ovilja att visa beslutsamhet eller 

någon form av självförtroende.55 Dock kan man förstå denna förändring i språket 

som skett sedan efterkrigstiden som de moderna författarnas narrativa frihet att 

skapa prosa utan ”the taint of wartime guilt”56, istället kan berättelsen fokusera på 

att utforska individen och individuella trauman, istället för ett nationellt.  

Vidare menar Mayer på att denna unika användning av språket som återfinns i den 

magiskt realistiska litteraturen idag, går att se som ett direkt resultat av det trauma 

som karaktärerna genomlevt. Där det korta och avhuggna språket är en viktig del för 

att skapa stämning i berättelsen, och därav ett medvetet val från författarens sida, 

snarare än ett tecken på en generationsfråga om obeslutsamhet: ”the pain and trauma 

that the characters have experienced, almost as though the narrative voice itself 

were suffering from emotional shock.”57 Språkets hämmade framtoning är väldigt 

tydligt hos Yoshimoto, Kawakami och Ozeki, som använder denna teknik för att 

ytterligare visa på karaktärernas oförmåga att uttrycka sig efter deras upplevda 

trauma.  

Den japanska litteraturens utveckling är kantad av förändring, dels i samhället, dels i 

individen, där spänningen mellan tradition och det moderna ständigt påverkar 

författarna och deras språk. Detta är inte minst påtagligt inom den magiska 

realismen, som förändrats i takt med utvecklingen i samhället och idag kan 

användas för att kritisera inte bara staten och samhället, utan även den ambivalenta 

position som individen befinner sig i idag. Inte minst är detta relevant för de tre 

romaner som jag valt ut, då de alla utnyttjar ett ambivalent språk och passiva 

                                                   

54 Napier, s. 471 
55 Ibid., s. 473  
56 Sherif, s. 280 
57 Mayer, s. 6 
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karaktärer för att bearbeta sorg och uppvisar svårigheterna att läka i det moderna 

japanska samhället.   

3 Analys  

Min analys har, som påtalats i metodavsnittet, sin grund i Elisabeth Kübler-Ross 

fem-stegs modell om sorg och sörjande, dock har jag genom min läsning av dessa 

romaner insett att det finns distinkta skillnader på hur Kübler-Ross modell 

presenterar sörjande och hur sorgen representeras i Kawakami, Ozeki och 

Yoshimotos romaner. Den studie som Kübler-Ross gjorde var främst inriktad på 

människor som led av obotliga sjukdomar och låg för döden samt hur dessa 

personer; men också deras familj, hanterade sorgen och den annalkande förlusten. 

Dock sker detta på andra villkor inom litteraturen då de protagonister som gått 

igenom ett trauma eller en förlust inte alltid följer samma mönster som verkliga 

personer, vilket också är en av friheterna med att skapa litterära verk. Delvis beror 

detta på att Kübler-Ross behandlar de olika stadierna som statiska, då personen som 

sörjde enligt hennes modell alltid gick vidare från det ena stadiet till det 

efterföljande. Emedan det i dessa romaner blivit tydligt att karaktärer som utsätts för 

nya trauman eller förluster löper risk för att falla tillbaka till tidigare mönster av 

isolering och depression, därav kan man utläsa att de stadier som karaktärerna går 

igenom i litteraturen ter sig mer dynamiskt.   

För att ta hänsyn till de skillnader som uppkommit i min läsning av dessa romaner, 

men samtidigt vara trogen min metod och den forskning som Kübler-Ross studie 

bidragit med, kommer denna analys att belysa hur sörjandet tar sig uttryck något 

annorlunda från den traditionella modellen för sorg och sörjande.  

Det återfinns tre anmärkningsvärda skillnader där romanerna följer andra steg eller 

uttrycker sorg annorlunda än hur Kübler-Ross studie påvisar. Eftersom Kübler-Ross 

forskning fokuserade på de döende snarare än de som förlorat någon, skiljer sig 

romanernas porträttering av sorgen något från Kübler-Ross modell. Detta 

återkommer även som tidigare påtalats i och med den kulturella skillnaden mellan 

västvärlden och sydost asien, och hur teman som sorg, död och relationer behandlas 

och undersöks av författarna på grund av sina kulturella anknytningar. Tillsammans 
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med de övernaturliga inslag som porträtteras i dessa romaner, så som andar och 

resor mellan olika sidor, har Kawakami, Ozeki och Yoshimoto skapat narrativ där 

dessa protagonister behöver intrånget av magiska företeelser och oförklarliga 

fenomen för att komma vidare ifrån den initiala sorgen, vilket är varför den magiska 

realismens stilistiska och narrativa möjligheter undersöks så djupgående i själva 

analysen.  

Dessa skillnader utesluter dock inte att den litteratur jag undersökt präglats av 

stadier och känslor som förhåller sig till eller liknar de som återkommer i Kübler-

Ross modell. Bland annat återfinns såväl isolering och depression som förnekelse 

och ilska i de två första stadierna i denna analys. Jag har förhållit mig till att 

isolering och ilska snarare kan ses på som ett av många uttryck för den 

känslomässiga förändring som uppstått efter att protagonisterna genomgått ett 

trauma än ett eget stadium att ta sig igenom. Även om förlusten skiljer sig från 

roman till roman, så finns det specifika och återkommande mönster som knyter till 

sorg och sörjande i samband med förlust.  Kübler-Ross har även i sin studie belyst 

familjens påverkan på den döende och hur de går igenom liknande stadier som den 

familjemedlem som ligger inför döden. Detta kommer även analysen att behandla 

något djupare, under punkt 3.4 då det är tydligt att familjen är ett otroligt viktigt 

tema i dessa romaner, och för protagonisterna efter att de upplevt något så 

traumatiskt som ett dödsfall.   

Analysen kommer börja i steg 1) Förnekelse/Depression, där den initiala 

hanteringen av förlusten eller traumat är ingångspunkten för själva sorgeprocessen, 

analysen går sedan vidare till steg 2) Distraktioner, där karaktärerna i dessa romaner 

helt enkelt har stagnerat för att undvika att bearbeta sina trauman. I steg 3) Störning 

(Magi), analyseras de magiska företeelser som framkommer i romanerna och hur 

författarna använt sig av den så kallade ontologiska magiska realismen, som knyter 

an till en traditionell japansk schamanistisk och buddistisk historia. Detta steg har 

stor inverkan på karaktärernas förmåga att söka sig vidare till nästa steg. 4) Kontakt, 

där de relationer som negligerats tidigare nu porträtteras som viktiga och fungerar 

för att hjälpa dem söka stöd hos familj och relationer till andra människor. Analysen 

kommer avslutas i steg 5) Återhämtning som för denna uppsats kommer att fungera 
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som en slutdiskussion för hur dessa tidigare steg påverkat karaktärerna och hjälpt 

dem in i återhämtningen, som kan förstås som den initiala läkningens början.  

Fortsättningsvis, i avseendet som berör kontakt med den andra sidan, kan man också 

se att relationen mellan anoyo och konoyo58 inte bara är ett uttryck för den japanska 

folktron utan även ett uttryck för magisk realism. Då det sker i korrelation med det 

som Wendy B. Faris kallar för den fjärde hörnstenen i magiskt realistisk litteratur, 

nämligen, ”the closeness or near-merging of two realms, two worlds.”59 Detta är av 

stor betydelse för den japanska magiska realismen och är främst framträdande på 

olika tre sätt: 1) i direkt kontakt med en levande ande, 2) genom drömmar,60 eller 3) 

som en fysisk plats.61  

3.1 Steg 1: Förnekelse/Depression 

Förnekelse eller depression är det första steget i sorgeprocessen, och sker oftast i 

direkt reaktion till en förlust eller ett trauma. Det kan röra sig om att inte längre 

känna någon mening efter att en närstående gått bort eller försvunnit, som hos 

Mikage respektive Yuichi i Kitchen. I vissa fall kan processen lätt även fastna här, 

vilket gör att karaktärerna inte kommer närmre läkning. Denna stagnering sker 

också i samband med att ett upplevt trauma inte går att läka, som hos Naoko i Tale, 

då hon hela tiden blir utsatt för mobbning och tortyr av sina klasskamrater. Naokos 

utsatthet resulterar också i uttryck för missriktad ilska och aggression. Denna ilska 

återfinns även hos Kei i Manazuru, om än inte lika missriktad, som känner stark 

frustration efter sin makes försvinnande, vilket också resulterat i att hon inte kan 

prata eller tänka på honom den första tiden efter hans försvinnande.  

                                                   

58 Dessa två japanska termer används för att skilja på vår sida och den andra sidan inom den 

japanska folkloreforskningen. Konoyo betyder mycket enkelt ”den här världen”, medan 

Anoyo betyder ”den där världen/världen där borta” vilket associeras till den andra sidan, 
eller platsen där de döda huserar.  
59 Faris, “Scheherazade’s Children”, s. 172 
60 Drömmar är inte nödvändigtvis magiska händelser i sig, men i dessa narrativ ges 

drömmarna övernaturligs egenskaper, som även ger direkta konsekvenser i ”verkligheten”. 

(Mayer, s. 21) 
61 Den fysiska andra sidan är dock i detta fall bara förekommande i Manazuru, då Kei 

lyckas ta sig igenom en portal till anoyo. 
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I Kübler-Ross teori om sorgearbetet är det första steget isolering och förnekelse, 

dock är det i dessa romaner tydligt att det inte alltid rör sig om isolering efter en 

förlust. Snarare är isoleringen ett resultat av den depression som en karaktär kan 

uppleva efter sitt trauma och inte hela steget i sig. Som Kübler-Ross uttrycker det i 

Death and Dying sker ofta depressionen efter att sorgen inte längre går att förneka, 

personen som sörjer kan inte minimera eller strunta i förändringarna som skett i 

samband med sin förlust eller sitt trauma.62 Detta är också varför depression och 

förnekelse behandlas som två separata ting, eftersom de sällan kan ske samtidigt 

utan är två begynnande sätt som sorgen tar sig uttryck i.  

Det är också viktigt att förtydliga att även om Kübler-Ross andra steg är ilska, 

upplevs detta ofta av den patienten som är döende och har haft svårigheter i att 

acceptera sin diagnos. Kübler-Ross skriver att ilskan är det svåraste stadiet för 

omgivningen att hantera, eftersom den lätt kan vara missriktad.63 Dock är inte ilskan 

så framträdande i dessa romaner och behandlas därför inte heller som en hel aspekt 

av sorgeprocessen. Däremot framgår det att både Kei (Manazuru) och Naoko (Tale) 

känner ilska efter sina upplevda och obehandlade trauman, och dessa återfinns även 

här som en del av det första stegets mångfacetterade känslouttryck. 

Mikage och Yuichis förlust: förnekelse och depression 

“My mind was blank; in my eyes everything was black” (Kitchen, 49) 

I Kitchen, är Mikage överväldigad av känslan att vara ensam lämnad kvar efter sin 

mormoders64 bortgång. Mormoderns bortgång får även Mikage att inse att hon inte 

längre är bunden till en annan människa. “I was tied by blood to no creature in this 

world. I could go anywhere, do anything. It was dizzying” (10). Mikages insikt att 

inte längre vara bunden till en annan människa genom blodsband, gör att hon 

upplever att hon helt förlorat sitt samband. Känslan av att ha en familj har för 

Mikage också varit i detsamma som att vara knuten till en plats, de blodsband hon 

talar om är ett metaforiskt band som hon upplevt knutit henne till en plats och en 

historia. Detta kan man se vara det fenomen som Wendy B. Faris kallar för 

lingvistisk magi, Faris beskriver lingvistisk magi som någonting som sker när det 

                                                   

62 Kübler-Ross, s. 69 
63 Ibid., s. 40–41 
64 Här har jag tagit mig friheten att översätta ordet grandmother till mormor.  
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bokstavliga kan ta form i narrativet. Detta bidrar även till att läsaren kan uppleva en 

typ av verbal magi som fungerar för att minska mellanrummet mellan världen och 

orden,65 ”or a demonstration of what we might call the linguistic nature of 

experience. This magic happens when a metaphor is made real”.66 Genom att 

använda sig av metaforiken av blodsband som ett fysiskt band som ankrar en person 

till en plats, kan Yoshimoto vidare styrka den ensamhet som Mikage känner efter 

sin förlust, att hon inte längre upplever att hon är knuten till en annan person eller en 

plats. Yoshimoto representerar även känslan av total ensamhet och isolering genom 

Mikages insikt att världen är så stor, så mycket större än hon trodde när hon hade 

band till andra människor som ankrade henne till en specifik plats. ”Suddenly, to see 

that the world was so large, the cosmos so black. The unbound fascination of it, the 

unbounded loneliness” (10).  

Efter mormoderns död förlorar Mikage den enda personen som hon känner en 

känslomässig anknytning till. Ida Mayer skriver att detta är ett tema som Yoshimoto 

också ofta använt sig av, där “[the] protagonist has a single person with whom they 

have an emotional connection, and when that person dies they are lost and isolated, 

even when other people are around them.”67 Det är på grund av denna omskakande 

förlust och förlorade sammanhang som Mikage börjar isolera sig, oförmögen att 

förstå sin egen plats i världen längre. För att hon skall kunna ta sig vidare behövs 

både relationer till andra människor, och en knuff ifrån det övernaturliga.  

J. Conrad Glass, Jr har i sin artikel ”Death, Loss and Grief in High School Students” 

skrivit om hur en svår förlust påverkar ungdomar. För det mesta, menar Glass, har 

ungdomar som upplevt en förlust svårt att hantera och behärska sina känslor. Det är 

vanligt att de använder sig av olika försvarsmekanismer, som exempelvis missriktad 

ilska, för att känna att de fortfarande har ”i kontroll” över sina känslor.68 Då Mikage 

inte agerar utåt, främst för att hon inte har någon att agera mot, vänder hon istället 

sina känslor av övergivenhet och hjälplöshet inåt och mot sig själv. Efter 

begravningen beskrivs det att Mikage var stöpt i en sorg så stark att den hindrade 

                                                   

65 Faris, “Scheherazade’s Children”, s. 176 
66 Faris, “Scheherazade’s Children”, s. 176 
67 Mayer, s. 4 
68 Glass, Jr. “Death, Loss, and Grief in High School Students”, s. 157 
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henne från att gråta (4). Mikage försöker ”kontrollera” sina känslor genom att inte 

låta dem komma fram, vilket leder till att hon isolera sig desto mer och driver 

omkring i lägenheten endast tröstad av kylskåpets monotona surrande.  

 There, the long night came on in perfect peace, and morning came.  

 But… I just wanted to sleep under the stars.  

 I wanted to wake up in the morning light.  

 Aside from that, I just drifted, listless (5)  

Mikages sörjande blir dock tvunget att börja om igen, trots framstegen hon gjort 

efter hon flyttade in hos Tanabe-familjen. Detta sker efter hon får reda på att Eriko 

dött, en förlust som Mikage även upplever värre än den när hon förlorade sin 

mormor, och denna gång har hon också svårare att luta sig mot Yuichi för stöd. 

”Even though we’re standing side by side, even though we’re closer to each other 

than to anyone else in the world, even though we’re friends forever we don’t join 

hands” (66). Även om Mikage ser på Yuichi som det enda hon behöver för att klara 

vad som helst vågar hon inte lita på att hon inte heller skulle förlora honom, vilket 

gör att hon inte vågar luta sig mot honom som tröst och stöd. 

Yuichi har, precis som Mikage, mycket svårt att hantera förlusten av sin sista 

levande familjemedlem. Även om Yuichis sorg har manifesterats på ett annat sätt än 

den gjorde för Mikage, finns här spår av såväl förnekelse som distraktioner. 

Förnekelse är också en försvarsmekanism som används av sörjande unga personer. 

Denna förnekelse kommer ofta i samband med en svårighet att hantera den 

förändring som en plötslig förlust innebär.69 Detta är tydligt hos Yuichi som i sin 

sorg också avslöjar att han inte kunnat ringa Mikage och berätta att Eriko blivit 

mördad. Rädslan för att inte kunna hantera det faktum att Eriko verkligen var borta 

stoppade honom, trots att han visste att det var orättvist mot Mikage: “’I was afraid 

that telling you would make it all real. I mean, to have my mother, my father, die 

that way meant I was left all alone. I couldn’t tell you, even though I knew that you 

two were close’” (50). Även här använder Yoshimoto metaforiska aspekter i språket 

då det osagda ordet också har kraft att påverka omvärlden. Det är tydligt att i detta 

narrativ är det som hänt något som gör det svårt för Yuichi att tala sanning och 

                                                   

69 Glass, Jr. “Death, Loss, and Grief in High School Students”, s. 157 
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förlika sig med sina verkliga känslor. Vilket också leder till att avsaknaden av det 

uttalade orden har förmågan att förskjuta karaktärernas läkningsprocess.  

Hans oförmåga att tala om Erikos bortgång gör att sörjandet stannar upp, han kan 

inte ta sig vidare förrän han är redo att påbörja det verkliga sorgearbetet,70 alltså kan 

han inte göra sin moders död till verklighet förrän han är redo att höra sig själv säga 

orden. Kvällen som han ringer till Mikage säger han att hans hjärna varit i ett slags 

mellanläge enda sedan Eriko dog, men som plötsligt började funka igen: ”’Tonight, 

for the first time, my brain started working again, and I realized that I had to tell 

you. So I called’” (49). När Yuichi äntligen vågar berätta är det för att han insåg att 

han inte kunde förneka detta längre, och att det även skadade Mikage då hon inte 

fått en chans att sörja en person hon var nära. Han upplever också att han måste vara 

stark för Mikage, eftersom hon kommer att behöva honom nu när hon, precis som 

han, börjar sörja Eriko på riktigt.   

Keis försvunna make och Naokos brutna identitet 

“Time heals all wounds. Close, but not exactly” (Manazuru, 64)  

I Manazru finns en annan typ av förlust, nämligen den genom ett oförklarligt 

försvinnande. I början av romanen har det gått tolv år sedan Keis make Rei 

försvann, men hon är ändå inte närmare någon form av återhämtning eller läkning, 

utan har precis som Yuichi fastnat i förnekelsen. Kei beskriver att hon inte kunde 

prata om Rei alls utan låtsades som om ingenting hade hänt för att undkomma att 

tänka på honom. ”I acted as though nothing had happened. I couldn’t talk about 

him, I couldn’t think about him, I didn’t dream about him” (34). Hon var under de 

första fem åren helt fast i sin förnekelse, Reis försvinnande var en sådan förändring 

att hon hade svårt att anpassa sig. Efter de första fem åren börjar hon långsamt att 

acceptera det faktum att han nog antagligen aldrig skulle komma tillbaka och börjar 

irritera sig på att hans namn står bredvid hennes på dörren: ”Suddenly I disliked 

having to live my life in the shadow of my husband’s nameplate” (19–20). Här går 

det att tolka Keis upplevelse av att hon var fast i sin makes skugga på grund av att 

hans efternamn var kvar på hennes dörr. Det går även att se på denna uppfattning av 

                                                   

70 Elisabeth Kübler-Ross citerat i Terence O’Connell, Dialouge on Grief and Consolation, 

Editors Rodopi: Amsterdam – New York. 2009, s. 3  
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sin makes namn på dörren, som ett tecken på att Kei kommit ur den initiala 

förnekelsen och då börjar att röra sig framåt i sorgeprocessen.  

Att ha en känslomässig anknytning till vissa materiella ting, så som Kei har till Reis 

namnbricka på dörren, är någonting som O’Connell skriver om i Dialogue on Grief 

and Consolation. O’Connell menar att den sörjande känner anknytning till den 

”dödes” tillhörigheter, och letar efter personen de förlorat i saker som den lämnat 

kvar efter sig. Anknytningen till eller besattheten av vissa materiella ting kan enligt 

O’Connell även fungera som en process som hjälper den sörjande att ”stop 

responding in the same old way to stimuli that formerly elicited a response requiring 

the person who has died.”71 Att Kei plötsligt irriterar sig på sin makes namn intill 

hennes, kan tidigare ha setts som ett löfte om att han skulle komma tillbaka, och 

leva där med henne igen. Namnet stör hennes försök att hitta tillbaka till sitt liv.  

Dock har hon inte helt släppt tanken på att Rei någon gång skall komma tillbaka, 

och trots att hon funderar på att ta bort hans namn från sin ytterdörr gör hon det 

aldrig utan namnskylten följer med när de flyttar in hos hennes mor. “Now that we 

were living with Mother, it hung beside a second nameplate, TOKUNAGA, my 

maiden name, and I also disliked seeing them there, side by side” (Manazuru, 20). 

Den konstanta påminnelsen som Kei får av att se Reis namn bredvid sitt eget blir en 

representation för kontrasten som finns mellan verkligheten och dörren; på dörren är 

Rei alldeles intill henne, men i verkligheten är han borta. När hon tänker på dörren 

och namnskylten och det faktum att Rei bara försvann, frågar hon också sig själv 

om hon är arg något som hon också erkänner att hon är. Trots att ilskan ofta kan 

vara missriktad så riktar inte Kei sina känslor mot någon annan än Rei, för att hon 

inte vet just varför han försvann: “Maybe mad is too strong a word. No, it isn’t too 

strong, if anything it’s too weak. I’m mad at Rei. I need, in my anger, to know why 

he left” (20).  

Mycket likt den ilska som Kei bär på, så känner även Naoko i Tale en stark ilska. 

Denna ilska gör att Naoko har svårt att hantera sitt förlorade sammanhang och 

trauman. Det finns också distinkta skillnader på hur Mikage och Naoko hanterar 

                                                   

71 O’Connell, Dialogue on Grief and Consolation, s. 4 
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sina trauman. För Mikage tar dem sig i uttryck i form av isolering och apati, medan 

Naokos trauman lämnat henne i ett känslomässigt tillstånd med varierande uttryck; 

då den ibland representeras av ilska och utåtagerande, men ibland finns i form av 

sorg och undertryckta känslor. Dessa får man som läsare ta del av genom den 

dagbok som Naoko sitter och skriver på i Tokyo. I Naokos oförmåga att behandla 

sina trauman kan man se en distinkt skillnad i hur människorna i hennes omgivning 

reagerar på de ärr som hon fått efter mobbningen från sina klasskamrater.  

Det finns exempelvis en sekvens där gamle Jiko och Naoko badar tillsammans, 

(efter att hon flyttat upp till Jikos tempel över sommaren), och turas om att skrubba 

varandras kroppar. Plötsligt frågar gamle Jiko om Naoko är arg, eftersom hennes 

kropp är täckt av ärr som hon fått från mobbningen av sina klasskamrater (Tale, 

169). Naoko är fortsatt tyst och oförmögen att svara henne just då eftersom tanken 

på att någon sett hennes ärr gör henne otroligt obekväm. Naoko väljer istället att 

konfrontera Jiko dagen efter: 

”’Yes,’ I told her. ’I’m angry, so what?’ […] ‘So what am I supposed to do? 

It’s not like I can fix my dad’s psychological problems, […] or getting 

bullied in school, or terrorism, or war, or global warming, or species 

extinctions, right?  

‘So desu ne,’ she said, nodding, but keeping her back to me. ‘It’s true. You 

can’t do anything about those things.’ […] 

’So why did you ask?’ 

Slowly she turned herself around, pivoting on her knees, until finally she 

was facing me. ‘I asked for you,’ she said” (Tale, 169)  

Detta står i kontrast till när Naoko badade med sin mamma, Tomoko, då hennes mor 

såg hennes ärr, och en gammal tant frågar vad som hänt med Naoko eftersom det ser 

ut som utslag. Naokos mor svarar att det är ärr från idrotten, eftersom hon inte var 

medveten om att hennes dotters kropp var sargad på det sättet. ”’Those are just 

bruises from her gym class. They were playing too roughly. Itsn’t that right, 

Naoko?’ I just nodded and concentrated on washing myself and not throwing up or 

jumping to my feet and running out of there screaming” (72). Senare den kvällen så 

frågar Naokos mamma, vad som verkligen hänt, och när Naoko berättat för henne så 

lägger Tomoko en del av skulden på att Naoko inte försökt tillräckligt mycket med 

att skaffa nya vänner (73). Jiko vet att Naoko bär på mycket smärta, och inte kunnat 

prata om detta tidigare, vilket också är varför hon frågar Naoko om hon är arg, för 
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att hon skall kunna höra sig själv säga det. Detta är någonting som sedan hjälper 

Naoko att påbörja bearbeta sina undertrycka känslor. Här blir det tydligt att även 

Ozeki använder sig av det sagda ordets kraft i sin roman, på samma sätt som 

Yoshimoto. Läkningen kan inte påbörjas innan Naoko erkänner att hon verkligen är 

arg och upprörd över vad som hänt, och precis som i Kitchen får dessa verbala 

uttryck en bokstavlig påverkan på romanens händelseförlopp, 72 och genom den 

även en påverkan på läkningsprocessen.  

Känslomässiga förnekelser – när det blir för mycket 

O’Connell skriver att man kan se på undertryckta känslor som en damm fylld med 

vatten: “We picture the emotions as something like a body of water behind a dam, 

and which, when full, must be sluiced off else the dam burst.”73 Varje ny traumatisk 

upplevelse som tryckts ner och lämnas obearbetad adderar mer och mer känslor, 

mer och mer vatten utan någonstans att ta vägen, tills vattnet börjar rinna över och 

känslorna kommer fram som en explosion. I Kitchen finner vi ett exempel på en 

sådan översvämning. Detta sker efter Mikage iakttagit en ung flicka med sin 

mormor på bussen då hon plötsligt känner ett sting av svartsjuka, och en stark 

längtande efter att få träffa sin egen mormor igen, även om det är omöjligt. När hon 

sedan kliver av bussen börjar hon att gråta, en häftig okontrollerad gråt. Den sorg 

som hon tidigare varit invirad släpper och nu är det inte bara en sak hon gråter för, 

utan för många (Kitchen, 35).  

Även Naoko når till slut sin bristningsgräns efter att hennes far försökt att ta sitt liv 

för andra gången och hon slutat gå i skolan efter mobbingen mot henne blivit värre 

och värre. Naoko är i Akihabara och ser plötsligt ett litet terrarium där stora insekter 

slåss mot varandra för underhållning. Hon kollar på en match mellan en gul 

skorpion och en ekoxebagge, när ekoxen blir besegrad börjar hon gråta. ”I never 

cried. But for some reason, the sight of these stupid bugs tearing each other apart 

was too much for me” (Tale, 291). Det är enda gången som Naoko verkligen låter 
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sig själv känna sin sorg, för att hon kan kanalisera den till något annat än sig själv 

nämligen skalbaggens orättvisa död.   

3.2 Steg 2: Distraktioner  
“How do you search for lost time anyway?” (Tale, 23) 

Distraktioner fungerar väldigt likt förnekelse trots att det är i detta steg som den 

sörjande kan få möjligheter att komma ur den initiala chocken efter en förlust eller 

ett trauma, och fokusera på någonting annat. Vilket, i dessa romaner, egentligen 

bara är ytterligare ett sätt att fördröja det fortsatt nödvändiga steg för att uppnå 

återhämtning. Dessa distraktioner representeras olika i romanerna, precis som 

sorgen, och förnekelse. Det finns olika former av distraktion, exempelvis genom 

relationer till andra människor som i Manazuru, behovet av att dränka sin sorg i 

alkohol eller matlagning som i Kitchen, eller att fokusera på att skriva eller läsa om 

någon annans liv för att inte bearbeta sitt eget trauma, som i Tale.  

Detta steg kan ses som en version av Kübler-Ross tredje steg: Förhandling. Det 

Kübler-Ross skriver om under förhandling är patienternas ovilja att acceptera sin 

sjukdom och istället försöker förhala sin behandling genom att återgå till tidigare 

sysselsättningar och hobbys, som om inget hänt. Skillnaden är dock att det inte finns 

någon att be om en tjänst ifrån när det kommer till att bearbeta trauman, istället 

resonerar de sörjande i dessa romaner att ”om jag gör någonting annat kommer 

sorgen snart att gå över utan att jag behöver arbeta med den”. Det finns ett 

förhandlande element hos den sörjande som balanserar mellan förnekelse och 

distraktioner, och som i det långa loppet skadar den sörjande mer än den hjälper hen 

framåt eftersom hen bara fortsätter att ersätta sin sorg med nya moment, som 

matlagning, resor, dagboksskrivande, sökande eller sina levande 

familjemedlemmars liv. 

Förhållanden som distraherar från sorgen 

“’You’re too wrapped up in your daughter,’ the woman tells me” (Manazuru, 88) 

I Manazuru försöker Kei övertala sig själv att hon faktiskt har gått vidare för att hon 

kan fokusera på att leva ett liv, istället för att fundera över var Rei tagit vägen. ”I’m 

settled now, I think. I don’t recall how I lived the first two years after he 

disappeared. I asked Mother to let us stay with her, accepted any work that came, 
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and gradually I had a life to live” (Manazuru, 7). Keis vilja att leva ett normalt liv 

utesluter inte att hon fortfarande är mitt i en sorgeprocess som trots framstegen med 

att vilja ta bort Reis namn från dörren, återigen stagnerat då hon nu valt att fokusera 

på annat än att verkligen gå vidare. Hon låter sig uppslukas i olika distraktioner för 

att inte behöva reflektera över sitt eget mående och sin sorg, bland annat genom att 

börja träffa en man vid namn Seiji och också genom att vara väldigt fokuserad på 

sin relation till sin dotter Momo. Även om Momo ofta undviker henne och inte vill 

att Kei ska röra henne eller vara alldeles för nära, fungerar Momo som en knytpunkt 

för Kei när hon försvinner för långt bort i Manazuru och i tankarna. Man kan också 

utläsa att Momo blir en fokuspunkt när Kei inte vill tänka på Rei eller någonting 

annat.  

Denna relation till Momo gör också att Kei blir alldeles för berörd av det som 

Momo gör, och att hon hela tiden tycks dra sig tillbaka från Kei. ”Lately when I talk 

to her, more so even than before, she looks away, annoyed. My fingertips go cold. 

When she ignores me. It’s true, I’m brittle. I feel it every time, as I go cold” (87). I 

ett stycke tänker Kei på smärtan hon upplevde när hon födde Momo, ”Until then, I 

didn’t know pain. I thought I did, but I was mistaken. It was not a momentary thing, 

a passing numbness, a faint spell; it was just pain. Unremitting, uniform” (64). Den 

smärta hon kände när hon födde Momo försvann direkt när hon fick det lilla barnet i 

sin famn, någonting som också står i kontrast till den smärta hon upplevt efter att 

Rei försvann. Den har varken försvunnit eller varit tillfällig. Därför blir det också 

lättare för Kei att tänka på förlossningen av Momo, eftersom den smärtan redan gått 

över, till skillnad från den hon känner när hon tänker på Rei.  

För att inte tänka på Rei så använder Kei också sin nya kärleksrelation till Seiji. Hon 

menar att man inte behöver känna någonting om man tänker (45), och för att inte 

behöva känna sig tom efter Reis försvinnande fokuserar hon på att tänka på Seiji. 

Detta gör hon så tidigt som en av de första gångerna hon är i Manazuru, tillsammans 

med Momo. Under frukosten börjar Kei minnas Rei, och maten som han gillade. 

Men det är för tidigt på morgonen för att hon ska kunna hantera att tänka och känna 

för Rei, så för att putta undan dessa tankar ersätter hon dem med tankar på Seiji. “I 

have no desire to remember Rei, not now, not in the morning. Think of Seiji instead. 

That’s hardly fair to Seiji. To think of him solely to avoid thinking of another” (39). 
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För henne är Seiji onekligen en distraktion; en kroppslig närhet till någon annan, en 

ursäkt och fokuspunkt för hennes tankar när hon kommer på sig själv med att tänka 

alldeles för mycket på Rei. ”I was determined to fall for him. When I felt I could 

love him, I made up my mind to love him” (21). Möjligen var det så att Kei kände 

att hon behövde älska någon, för att inte låta Rei vara den sista personen hon 

älskade, deras relation är också lättare än den hon hade med Rei, någonting som 

representeras genom hennes lätthet att säga Seijis namn. “It was hard with Rei, but I 

could call Seiji by his name right away” (21). Denna situation liknar den som hon 

fann sig i med namnskylten, då Kei fäster stor betydelse i namnet som en 

representation för hennes känsloliv.  

Att fixa det som inte är trasigt: matlagningens distraktioner  

I Kitchen har Mikage inte någon hon känner någon stark koppling till, så som hon 

gjorde med sin mormor, utan hennes plats är istället köket som blivit en 

representation för familjen i avsaknad av sina blodsband. Mikages distraktion efter 

att hennes mormor dött och hon flyttat in hos Tanabe-familjen blir att börja laga 

mat. ”That summer I had taught myself to cook. The sensation that my brain cells 

were multiplying was exhilarating” (Kitchen, 57). I Wendy B. Faris Ordinary 

Enchantments skriver Faris att matlagningen kan ha magiska egenskaper, som 

kommer till uttryck genom ”achieving the expression of suppressed female desire 

and power.”74 Mikage, som är en annars väldigt timid person, kan genom 

matlagningen uttrycka stora känslor till andra människor och skapa intima, familjära 

band till Eriko och Yuichi. Yuichi frågar Mikage när hon tagit sig till honom i 

Isehara, varför maten smakar så mycket godare när dem äter tillsammans, varpå 

Mikage lekfullt svarar: ”’Could it be that you’re satisfying hunger and lust at the 

same time?’’No way, no way, no way!’ he said, laughing. ’It must be because we’re 

family’” (100). Maten hon äter och delar med Tanabe-familjen är fylld av Mikages 

längtan efter familj och att skapa nya band till andra människor, vilket gör att Eriko 

och Yuichi som äter maten påverkas av hennes känslor: ”cooking magic constitutes 
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a variation of the linguistic magic that blurs the limit between words and the 

world.”75  

Att köket blir en plats där Mikage hittar sin styrka och trygghet är också intressant. 

Eftersom köket ofta representerat den kvinnliga bördan av obetalt arbete som skall 

tillfredsställa den patriarkala mannen. Det blir som Ann Sherif skriver en faktor som 

bidrar till utmaningen av uppfattningen om kvinnans plats, och även kökets 

betydelse.  

Despite the centuries of cultural baggage that conventionally burdens 

Japanese kitchens (daidokoro), linking such domestic spaces with the 

confinement of women, uncompensated labor, and conventional gender 

roles, Yoshimoto gives rise to a sense of wonder and sensuality by 

presenting a revisionist reading of this space and its contents.76 

Yoshimotos användning av ordet Kitchin i den japanska titeln, snarare än det 

japanska daidokoro hjälper också till att skapa en ny uppfattning om köket som en 

lekfull plats skapat ur ett modernt Japan,77 snarare än en plats fylld av patriarkala 

och kulturella förväntningar på kvinnans obetalda arbete. När Mikage flyttar in hos 

Yuichi och Eriko finns det inga spår av den patriarkala fadern, och när fadern eller 

mannen som är “i kontroll” över kvinnan inte finns med, kan köket vara en plats för 

meditation och sensualitet.78 Det kan även bli en plats att fly till för tröst, under en 

tid av sorg, eller när det kommer till ens sista tid på jorden: ”I often think that when 

it comes time to die, I want to breath my last in a kitchen” (4). Att laga mat igenom 

sorgen i Tanabe-familjens kök, är någonting Mikage gjorde under tiden hon sörjde 

sin mormor, vilket också är varför det känns så bekant när hon väl ställer sig där för 

att laga mat till Yuichi. ”Cooking and eating in this house felt natural, almost too 

natural” (74). Genom matlagningen behöver Mikage dels inte erkänna den sorg hon 

känner för Erikos död utan kan fokusera på någonting annat, dels ”middagen som 

skall avsluta alla andra middagar” till ett farväl genom vilket Mikage kan säga hejdå 

till den trygghet hon känt i Tanabe-familjens kök. 
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Yuichis alkoholvanor som ytterligare ett sätt att förneka sorgen 

För att vidare förneka konsekvenserna av sin moders bortgång börjar Yuichi att 

dricka alkohol, alkoholen fungerar som en distraktion som kan sysselsätta honom 

och ursäkta att han inte ringer. När Mikage lagar mat till Yuichi dagen efter att hon 

fått beskedet att Eriko dött, blir Yuichi full under tiden hon är upptagen i köket. 

Någonting hon tycker är mycket ovanligt för Yuichi och när Mikage konfronterar 

honom med den tomma flaskan och säger att han dolde sitt drickande väl blir Yuichi 

ledsen.  

”’That’s all everyone has been saying for the last month, and it really hurts.’ 

[…]  

’You’ve been drinking like this for a month?” 

’Yeah.’  

’No wonder you didn’t feel like calling me,’ I said, laughing” (Kitchen, 63) 

Yuichi menar att hans vänner i skolan tror att han hanterar Erikos död väldigt bra, 

eftersom han inte pratar om den. Dock är Yuichis undvikande att prata om sin 

moders plötsliga och våldsamma död bara ett sätt för honom att visa upp det som 

Glass kallar för falsk självständighet.79 Detta är också ett återkommande problem 

hos unga sörjande, menar Glass, då de ofta lyckas skapa en illusion att de hanterar 

sin sorg väl, trots att detta blir mer skadligt i slutändan eftersom den sörjande ”may 

keep their emotions to themselves and thus be more susceptible to unresolved 

grief.” 80 Yuichi skonar inte bara sig själv utan också Mikage från att behöva sörja 

Eriko genom att inte berätta, det går också att förstå att han var rädd för att hamna i 

samma situation som Mikage var efter att hennes mormor dog. ”We’d be watching 

TV or whatever, and you’d say like, ’What are they saying,’ and I’d look up at you 

and you’d have this expression on your face, like your mind was blank. Now I 

understand completely” (76). 

Yuichi vet dock att han inte kan fortsätta på det sätt han gjort, utan nu när han 

berättat för Mikage måste han påbörja det verkliga sorgearbetet. Någonting han 

också verbaliserar till Mikage: “’I’ve got to pull myself out of it soon. Now I’ve got 

you tangled up in it. The two of us may be in the epicenter of death, but I was 
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hoping to spare you this misery’” (65). Han känner, när han väl berättat för henne, 

ett ansvar för att bli bättre för Mikage, för att kunna vara ett stöd för henne igenom 

denna sorgeprocess snarare än att tycka synd om sig själv.  

Naokos dagbok – en distraktion som sträcker sig över havet och tiden 

”And what does it mean to waste time anyway? If you waste time is it lost forever?” 

(Tale, 22) 

Som nämnt under det första steget så använder både Ruth och Naoko dagboken som 

en distraktion för att inte behöva hantera sin verkliga sorg. Det som Naoko först 

skriver är meningen med att skriva dagboken är för att hon vill skriva om gamle 

Jikos liv. Dock blir dagboken väldigt snart ett kärl genom vilket Naoko kan tillåta 

sig själv att erkänna de hemska traumatiska saker hon varit med om. Precis som när 

Jiko frågade om hon var arg för att Naoko behövde höra det, fungerar dagboken 

som en hemlig konversation där hon kan påbörja en läkningsprocess, trots att hon 

inte är medveten om det först. Genom att skriva om sin gammelfarmors liv vill 

Naoko ge sitt eget liv, eller snarare sin död, en mening. Hon menar att detta fungerar 

som en återgäldning till Jiko, och ett sätt att låta hennes historia leva kvar, även om 

Naoko inte kommer göra det. “I want to write something important, too. Well, 

maybe not important, because I don’t know anything important, but something 

worthwhile. I want to leave something real behind” (Tale, 22).   

För Ruth blir dagboken, precis som Yuichis drickande eller Keis fokus på 

personerna i sin omgivning, någonting att kanalisera hela sin tid och energi in i, 

sökandet efter Naoko börjar snart också att ta upp hela hennes tid. Ruth vill så gärna 

veta mer om den mystiska tonåringen på andra sidan Stilla havet, att hon låter det 

sluka upp den tid hon egentligen skulle lagt på att skriva om sin moders obotliga 

sjukdom och bortgång. ”There was no denying that Nao’s diary was a distraction” 

(64). När de (Ruth och hennes make Oliver) läst några sidor in i dagboken frågar 

Oliver om hon tror att flickan fortfarande är vid liv: “‘I don’t know’, Ruth said. ‘It’s 

crazy, but I’m kind of worried about her. I guess I’ll have to keep on reading to find 

out’” (35). Det som sker är oundvikligen att Ruth genom läsningen av dagboken 

börjar söka efter den tid som flytt, inte enbart för att hon är orolig för Naoko utan 
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också för att hon helt enkelt inte kan skriva om sin mor då hon aldrig bearbetat 

sorgen.  

Efter att ha läst Naokos dagbok, där hon skrivit om Jikos begravning uppe vid 

templet, känner Ruth en sorg över att hon inte gjorde en större affär av sin egen 

mors bortgång och begravning. Naokos berättande är inte bara en distraktion, utan 

inspirerar också Ruth att åka ut till sin moders gravsten för att prata med henne och 

även om hennes mor inte var duktig på att fira årsdagar eller komma ihåg 

födelsedagar så känner Ruth viss skuld över att hon inte gjorde mer för henne. 

”’Sorry, Mom,’ she said, […] ’I’m not very good at this’” (370). Hon menar inte 

bara att hon inte kände något behov av att anordna en japansk begravning för sin 

mor, utan ber också om ursäkt för att hon inte varit där för att prata med henne.  

3.3 Steg 3: Störning (Magi)  

 
I Death and Dying skriver Kübler-Ross att det genom de fem stegen av sorg finns 

någonting som alltid är återkommande hos alla döende patienter nämligen hopp. 

Medan de andra stegen är så kallade försvarsmekanismer eller stödmekanismer som 

avlöser varandra under sörjandet så återfinns alltid hoppet även i de mest 

accepterande av alla patienter.81 Hoppet har i dessa romaner väldigt lite betydelse, 

eftersom förlusten eller traumat redan inträffat, däremot finns det återkommande 

spår av magiska och övernaturliga skeenden som ackumuleras genom narrativen och 

sedan exploderar i det tredje stadiet av sorgeprocessen.  

För att karaktärerna skall sluta förneka sin förlust eller isolera sig behövs någonting 

makabert, eller magiskt som kan störa dem ur sitt vardagliga mönster och leda dem 

vidare i sin läkningsprocess. Denna magi har författarna åkallat genom företeelser 

som antingen representeras genom 1) Spiritualism och Andar eller 2) Drömmar. 

Drömmarna har i dessa narrativ en levande förmåga, kallad animism, som även är 

en tradition från Heian-perioden. “The dreams are portrayed almost as spiritual 

possessions; the dreamers are able, in the space of the dream world, to reach out into 

the waking world.”82 Och det är senare också denna påverkan på sin värld som 

                                                   

81 Kübler-Ross, s. 112-113 
82 Mayer, s. 13 



 

37(67) 

 

hjälper att skapa narrativ där karaktärer vågar söka kontakt med varandra. På så sätt 

kan man se att det finns en relation mellan steg 3 och steg 4, då det tredje stadiet har 

förmågan att skaka om i narrationen och tvinga karaktären undersöka vad dessa 

magiska störningar betyder för dem. Någonting som Ida Mayer även poängterar då 

hon skriver att karaktärer som måste komma ur sin isolering (eller förnekelse) för att 

komma vidare efter ett trauma får hjälp av kombinationen av ”the contemporary 

model of magical realism with the historical rerpresentations of Japanese 

folklore.”83 

Wendy B. Faris menar att man kan se på den magiska realismen som använts i vissa 

narrativ som en adapterad modell av schamanens rituella förmåga att balansera 

mellan två världar, den levande och den döda: 

the way in which the magic appears within ordinary reality resembles the 

way in which magical elements, which indicate contact with non-ordinary 

reality, are introduced in the course of shamanic performances, for a 

shamanic curing ceremony is a performance.84 

Genom denna koppling blir det också tydligt att den magiska realismen har förmåga 

att åkalla läkningsprocesser genom relationen till osedda världar och inte minst 

traditionell folklore. Som Faris skriver så har magisk realism en fortsatt relevans i 

modern litteratur då man kan se det som ”[a] healing fiction for a computer age: 

written for those who wish to hear a mystical voice from an uncertain place.”85 Den 

är inte bara skriven för de som vill höra en mystisk röst från andra sidan, utan även 

för de som behöver den. 

De tre romanerna och deras relation till folklore och magi 

Det hyser ingen tvekan om att spöken och andar i Japan är någonting som tas på 

mycket stort allvar, vilket är varför det är av så stor vikt att analysera denna relation 

i dessa romaner. De legender som folkloristerna Toelken och Iwasaka skriver om i 

sin bok Ghost and the Japanese: Cultural Experience in Japanese Death Legends, 

har för folklorister och historiker en mycket speciell mening; ”a legend represents 
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an articulate dramatization of cultural meaning – quite regardless of the extent to 

which it contains ’factual’ information.”86 De stoff som lever kvar från Murasaki 

och Heian-perioden har en fortsatt stor påverkan på hur människor förhåller sig till 

tanken om andar och övernaturliga skeenden i det samtida japanska samhället.  

Den japanska buddismen, och dess tro på andar och spökerier, härrör delvis ur den 

prägling som religionen fick när den fick fäste i Kina. Bland annat kan man se att 

den kinesiska förfädersdyrkan och tron på livet efter döden kom att ha stor inverkan 

på hur buddismen tog sig uttryck i Japan.87 Det finns en stark kultur som handlar om 

att ära och minnas sina döda släktingar, som också ses stå i stark kontrast till den 

västerländska ”letting go of the dead-culture”88. Detta menar Toelken och Iwasaka 

gör det omöjligt för de döda att vila, de är upptagna med att hjälpa sin levande 

familj,89 vilket också är varför man firar festivaler som handlar om att helga 

förfäderna och återknyta kontakten mellan den andra sidan och den här sidan. 

Toelken och Iwasaka berättar även att genom deras tretton år långa forskning kring 

de japanska traditionerna som berör döden, har de blivit införstådda i att döden inte 

bara är ett återkommande tema i folktro och litteratur, utan även djupt interagerat 

och viktigt i det japanska samhället. 

death is not only a common subject in Japanese folklore but seems indeed to 

be the principal topic in Japanese tradition; nearly every festival, every 

ritual, every custom is bound up in some way with relationships between the 

living and the dead, between the present family and its ancestors, between 

the present occupation and its forebears. We would venture the hypothesis 

that death is the prototypical Japanese topic, not only because it relates 

living people to their ongoing heritage, but also […] because death brings 

into focus a number of other very important elements in the Japanese 

worldview: obligation, duty, debt, honor, and personal responsibility.90 

Genom denna återkoppling till japanska traditioner kring döden dess närliggande 

världar och folkloren som fortsatt inspirerar samtiden i Japan, kan man se spår av 

det som Maggie Ann Bowers kallar för ontologisk magisk realism, som är en 

version av magisk realism ”whose magical aspects are in accordance with the 

                                                   

86 Toelken & Iwasaka, Ghost and the Japanese, s. 43 
87 Toelken & Iwasaka, s. 20 
88 Ibid., s. 36 
89 Ibid., s. 36 
90 Ibid., s. 6 
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cultural beliefs of the context in which the fiction is set or written.”91 Romanernas 

relation till den japanska folkloren är återkommande fenomen som utnyttjas av de 

tre författarna både genom drömmar men också den närliggande andra sidan. Dessa 

narrativ lutar sig mot den kulturella uppfattningen om döden och andar som också 

sammanflätas med den levande sidan. Denna bekantskap med kulturen och 

uppfattningen gör också att karaktärerna inte är främmande eller räds det plötsliga 

intrånget från andra sidan.  

De magiska element som finns i Kitchen, är inte lika starka som i exempelvis 

Manazuru och Tale, men de uppfyller det mycket specifika målet som är att hjälpa 

karaktärerna framåt efter upplevda trauman. Istället för levande andar finns i 

Kitchen levande drömmar och lingvistisk magi som ger ord eller undvikandet av att 

uttala dem, extraordinära egenskaper. Magiskt realistiska narrativ behöver inte 

innehålla referenser till andar eller spöken för att ses som magiskt realistiska, 

snarare kan man uppleva ”a feeling that endows the text with a slight and occasional 

mysterious aura.”92 Detta är väldigt typiskt för Yoshimotos litteratur då känslan av 

att allting är möjligt existerar i texten. I Tale återfinns både spirituella och magiska 

element, med stort fokus på den japanska folkloren. Här är även relationen till 

buddhismen och det spirituella mer framträdande än i den andra litteraturen. I 

Manazuru återfinns de traditionella levande andar som också kommit att 

representera den japanska folktron, även uppfattningen om den andra sidan, anoyo, 

är här återskapad som en metafysisk spegelvärld dit Kei lyckas ta sig för att leta 

efter Rei, och förlika sig med hans försvinnande.  

Andar som magiska ingripanden    

Ghosts in Japan are pretty intense. They’re not the kind you get in America 

that go around dressed in sheets. In Japan, they wear white kimonos, and 

they have long black hair hanging in their faces, and also they have no feet. 

Usually they’re women who are righteously pissed off because someone has 

done something horrible to them. Sometimes, if a person has been treated 

really badly, she can even become an ikisudama [a living ghost], and her 

soul leaves her sleeping body and waders around the city at night doing 

tatari [spirit attacks] and wrecking vengeance on all her shitty classmates 

who have tortured her by sitting on their chests (Tale, 127) 

                                                   

91 Bowers, s. 132 
92 Faris, Ordinary Enchantments, 64 
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Spöken i Japan är som sagt väldigt intensiva, inte bara i Ozekis roman utan det är 

också framträdande i Toelken och Iwasakas forskning, där det blir tydligt att den 

japanska folktron och uppfattningen om spöken har ett fortsatt starkt fäste i 

samhället. Det är också viktigt att förstå att kraften i de legender och den folklore 

som finns i Japan inte bara beror på att japaner tror på spöken, utan det rör sig om 

den betydelse som spöken anses inneha: ”ghosts are thought to express certain 

dilemmas which require culturally acceptable solutions. It is the values represented 

by these problems and reflected in their resolutions that the legends dramatize.”93 

Att Naoko efter sin fejkade begravning ser sig själv som ett levande spöke, en 

ikisudama, som nu kan gå runt och göra andliga attacker på sina mobbare, 

återknyter hon själv till den tro som lever kvar sedan sedan Heian-perioden.94 I 

Genji Monogatari finns det flertalet sekvenser där levande andar strövar omkring på 

jorden, påverkade av deras kroppsliga och emotionella reaktioner. Detta undersöker 

Nancy Barnes i sin essä ”Lady Rokujô’s Ghost: Spirit Possession, Buddhism, and 

Healing in Japanese Literature”, som behandlar andarnas betydelse i Murasakis 

verk. Barnes skriver exempelvis att när Rokujô känner sig speciellt förlöjligad av 

Genjis första fru Aoi, slutar det i att Rokujô upplever att hennes ande lämnar 

kroppen och till slut också dödar Aoi genom att besitta hennes kropp. Detta är ett 

resultat av Rokujôs svartsjuka som efter ett möte Aoi slutar i en känslomässig 

härdsmälta. I Ghosts and the Japanese skriver även Toelken och Iwasaka om att det 

återfinns många historier, i populärkultur såväl som folklore “where a spirit has left 

a body momentarily but the person remains alive (no doubt this would be called a 

‘near-death-experience’ in current parlance, but it is also thought to be caused by 

severe anger, a trance or anxiety)”95 De refererar även till just Genji Monogatari 

som en dramatisering av dessa händelser, och betonar verkets användning av dessa 

legender som viktiga för att förstå hur påverkad kulturen är av folktron.   

                                                   

93 Toelken & Iwasaka, s. 16 
94 Detta är ingenting som hon säger rakt ut, men hon återknyter som i citatet från sida 127 till 

den japanska traditionen att se på andar och spöken och hur man sett på andar i Japan genom 

historien.  
95 Toelken & Iwasaka, s. 18 
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För Naoko är det en situation av emotionellt trauma, som gör att hon upplever att 

hennes ande kan lämna kroppen och söka hämnd på ledaren för hennes mobbare, 

Reiko: 

One night, maybe a week after my funeral, I had this crazy cosmic dream 

about one of my classmates, the sukeban96 named Reiko. […] Most of the 

time [while they bullied me] she didn’t even bother to watch, but sometimes 

I caught her eye as she turned unhurriedly away, and her eye was the 

cruelest and most empty thing in the whole world (Tale, 128)  

I sin dröm är Naoko det som hon kallar för metal-bound97, som också kan liknas vid 

sömnparalys, och drömmer att Reikos öga blir så stort att det håller på att svälja hela 

världen. För att skydda världen börjar Naoko att hugga i Reikos öga, “[and I] stuck 

the knife into the dark hole, over and over again, until I felt something tear” (128). 

Någon dag efter drömmen känner Naoko att någonting måste ha hänt på riktigt, så 

hon konfronterar en klasskompis vid namn Daisuke, som har samma sociala status 

som hon själv och frågar om någonting hade hänt med Reiko på senaste. (De andra 

eleverna går i sommarskola under den här tiden, men Naokos familj hade inte råd att 

betala för hennes lektioner). Daisuke berättar att Reiko hade kommit till skolan med 

en ögonlapp några dagar senare. ”Monday, he said. She wore the patch to school on 

Monday. I caught my breath. I’d had the dream on Sunday night” (131). Vi vet inte 

vad som händer egentligen, om Reiko verkligen hade en ögonlapp för att Naoko 

attackerat henne, men ett magiskt sammanhang implicerar att dessa två händelser 

hänger ihop med varandra, och efter detta är Naoko helt övertygad om att hon är ett 

levande spöke. Detta gör att Naoko känner sig styrkt och helt enkelt fri från sina 

plågoandar. ”I was a living ghost, and this realization filled me with an awesome 

sense of power” (132.) Naoko tror att detta var lösningen på hennes problem, att hon 

skulle undslippa mobbarna och inte behöva gå i skolan eller behöva bry sig om 

världsliga relationer som den till hennes föräldrar. Dock är det först genom Jiko och 

hennes buddistiska lära som Naoko verkligen kan förlika sig med sitt förflutna och 

släppa sin inneboende ilska.  

                                                   

96 Sukeban betyder ungefär brottslig tjej, och är en ung tjej som ofta är gängledare för 

mobbare eller dylikt i Japan.  
97 På japanska heter det kanashibari och kan direkt översättas till ”metall-bunden.” Ozeki, s. 

128 
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Relationen mellan Kei och andarna i Manazuru. 

Tidigt i Manazuru avslöjar Kei att hon kan se andar som fritt svävar omkring och 

enkelt passerar mellan den här sidan och den andra sidan. Vissa av dem försöker 

även att ta kontakt med henne, där ibland kvinnan som uppmanar Kei att resa till 

Manazuru upprepade gånger. Efter att Kei hittat en notering i Reis dagbok där han 

nämner samma stad: ”On a date one month before his disappearance […] he had 

written Manazuru” (55), blir Kei övertygad om att ande-kvinnan som uppmanar 

henne att resa till Manazuru har svar på vad som hände Rei; om han åkte till 

Manazuru, och om han blev kvar där.  

Väl i Manazuru börjar Kei minnas viktiga händelser och även hur dessa påverkade 

henne. Exempelvis minns hon att hon kom på Rei med att vara otrogen med en 

annan kvinna, ”At 21:00, Rei was with a woman I had never seen. I had forgotten 

that, all along. But now I had remembered” (Manazuru, 122). Hon minns att hon 

följde efter Rei för att ta reda på vem det var han skulle träffa klockan 21:00, och 

medan hon följt honom på tunnelbanan tittade hon ut genom fönstret och såg ett 

annat ansikte än sitt eget: ”Ah, I gasped. It was then. The first time one came, 

clearly, and followed me” (124). Anledningen till att Kei plötsligt blev mottaglig för 

kontakt med andar är på grund av Reis svek, vilket leder till ett stort känslomässigt 

trauma och någonting som stör balansen mellan Keis kropp och själ.  

Så som i Tale finns det en återkoppling till vad som händer Rokujô i Genji. Då Keis 

störs så djupt av insikten att Rei är otrogen att det blir i likhet med det som Nancy J. 

Barnes skriver händer med Rokujô, då hon blir så överrumplad av sina svartsjuka 

känslor att ”balansen” mellan kropp och själ störs, vilket möjliggör för hennes ande 

att slå sig fri.98 Till skillnad från i Tale så uppfattar Kei aldrig denna separering 

riktigt, förutom då hon minns att hon tydligt kunde se en ande för första gången. 

Någonting som också går att återkoppla till det Barnes skriver, då hon menar att det 

i Murasakis verk och Heian-perioden alltid fanns en uppfattning av att andar 

vandrade omkring på jorden och väntade på en försvarslös kropp att ta över.  99 Den 

kvinnan som Kei kan prata med har dock inga intentioner att göra Kei illa eller ta 

                                                   

98 Barnes, ”Lady Rokujô’s Ghost”, s. 109 
99 Barnes, s. 110 
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över hennes kropp, utan kvinnan leder Kei till Manazuru för att hjälpa henne återta 

sin plats hos de levade, istället för att befinna sig på gränsen mellan de två 

världarna. 

Den andra sidan   

”I went on like that, following the woman’s lead, deeper in” (Manazuru, 129) 

Ande-kvinnan som manar Kei att resa till Manazuru upprepade gånger, leder även 

henne in i en vit byggnad som visar sig vara en passage till den andra sidan. Det är 

medan de sitter i denna vita byggnad som Kei plötsligt upptäcker att det inte finns 

något ljud, (97), och när de sedan lämnar den och kommer ned på stranden vänder 

sig Kei om och ser att byggnaden imploderar. Kei är då orolig för de andra 

människorna i byggnaden och undrar om de passerade till den andra sidan, men 

kvinnan förklarar att ”’We’re the ones who have passed on’” (100). När Kei frågar 

vad som hände med byggnaden säger kvinnan ”It’s still there, same as always” 

(107), men Kei har fortfarande någonting hon måste göra på den andra sidan, läka 

sig själv, vilket gör att passagen inte blir tydlig förrän hennes ”arbete” är klart.  

Den andra sidan speglar i Manazuru huvudpersonens egna turbulenta känsloliv. Där 

hennes sorg representeras genom vädret och regnet men också genom uppfattningen 

om tid, exempelvis i en instans då Kei står och väntar på en buss, som hela tiden är 

tio minuter bort (174). Eftersom Kei inte har kunnat gå vidare efter Reis 

försvinnande, har hon stagnerat och även haft en uppfattning om att omvärlden 

stannat upp med henne. Ande-kvinnan som leder henne igenom Manazuru tvingar 

Kei att omvärdera hur hon levt sitt liv. Längtan efter sin make och livet de hade 

innan har påverkat henne så mycket att Kei varit oförmögen att fortsätta leva. 

Saknaden efter Rei har lämnat henne med vad hon själv kallar för en slags “lack of 

presence” (172). Aldrig riktigt närvarande, vilket leder till att hon i långa perioder 

(speciellt medan hon är i Manazuru) helt och hållet glömmer bort Momo. ”’I had 

forgotten Momo. […] When I think of her I feel as though I might be able to make it 

back. Back to where the white building is. Where the woman is not” (100). 

Skräcken som Kei upplever när kvinnan säger att hon gått vidare till andra sidan, 

gör att Kei inser att hon måste läka såren och komma tillbaka till den här sidan, för 

att kunna finnas där för sin dotter istället för att vara fast emellan dessa två sidor.  
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Kawakamis roman utmanar uppfattningen om känslor såväl som förmågan att vara 

fast i tiden och brytningen med verkligheten som kan uppstå om man låter sig bli 

slukad av sina minnen. Keis resor till den andra sidan tvingar henne att konfrontera 

känslor och minnen som hon tryckt undan medan hon distraherat sig från att tänka 

på Rei. I likhet med vad Toelken och Iwasaka skriver i Ghosts and the Japanese har 

spöken i berättelser ofta en djupare betydelse än att de bara hemsöker de levande. 

Deras uppenbarelse är ofta ett uttryck för olika dilemman som behöver lösas innan 

de inblandade kan gå vidare.100 Detta är inte minst tydligt i Manazuru, där ande-

kvinnan är en manifestation som påvisar för Kei att hon måste sluta upp med sitt 

förflutna och sluta söka efter Rei, för att gå vidare och kunna existera på en sida 

snarare än att vara sliten mellan de båda.  

Drömmar som magiska ingripanden  

Within the context of the magical realism genre, dreams are the perfect vehicle 

because they are already so strange, dipping into our subconscious, that given 

power they become magic.101 

 

Drömmen är en viktig företeelse i dessa romaner, speciellt eftersom den ofta kan 

vara full av magiska och övernaturliga element. Författaren kan, som i dessa 

romaner, ingripa i det vardagliga genom att sammanfläta två eller flera av sina 

karaktärer genom drömmarna. Det har också en stark känslomässig betydelse för 

exempelvis Kei som är övertygad om att när hon väl skulle drömma om Rei, skulle 

det betyda att hon börjat läka från den sorg hon känner över hans försvinnande. 

”I’ve heard that when you start to dream of what you have lost, it means the hurt is 

healing” (Manazuru, 34). Drömmens kraft är därför starkt anknuten till verkligheten 

och på vilka sätt drömmen skulle skapa mening för karaktären när den vaknat upp. 

Som Mayer skriver när det kommer till drömmarna i bland annat Yoshimotos 

narrativ så fungerar dem nästan som så kallade spirit possessions: “; the dreamers 

are able, in the space of the dream world, to reach out into the waking world.”102 

Även i Kitchen så har drömmen stor betydelse, trots att den inte direkt fungerar som 

en representation för en läkningsprocess utan snarare som ett sätt för karaktärer att 

                                                   

100 Toelken & Iwasaka, s. 16 
101 Mayer, s. 16 
102 Mayer, s. 13 
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säga saker eller uppleva saker de inte vågar göra i verkligheten. I Tale kan Ruth 

besöka både Jiko och Haruki den Andre, korsa tid och rymd, för att försöka att 

hjälpa Naoko. 

 

“While what had happened was utterly amazing, it didn’t seem so out of the 

ordinary, really.” (Kitchen, 41)   

Drömmen som Yuichi och Mikage delar medan hon fortfarande bor hos familjen 

Tanabe är inte speciellt märklig eller övernaturlig i sig. Mikage och Yuichi befinner 

sig i Mikages gamla lägenhet och städar innan Yuichi plötsligt uttrycker starka 

känslor inför den kommande flytt som Mikage i slutändan kommer att behöva göra 

från familjen Tanabe. Yuichi frågar om Mikage verkligen hade tänkt att flytta ifrån 

dem, och ber henne sedan att inte göra det. När de båda sedan vaknar upp börjar de 

prata om drömmen och ingen av dem tycker att själva upplevelsen var märklig. 

Mikage uttrycker det som: ”It was at once a miracle and the most natural thing in 

the world” (41). Dock kan man ändå se att drömmen avslöjar mer om Mikage och 

Yuichis känslor för varandra än de först anar. Det som Yoshimoto gör är att åkalla 

gamla traditioner av spirit possessions där drömmarna blir ett medel för att få 

karaktärer som annars är väldigt timida och osäkra att kunna tala sanning.  

Detta upprepas på resan som Mikage gör till Izu, när hon äter en skål med katsudon 

och plötsligt slås av känslan att hon måste träffa Yuichi. De har i denna stund 

väldigt sporadisk kontakt, efter att hon flyttat ut från Yuichi och ingen av dem vetat 

vad deras verkliga känslor kan leda någonstans. Mikage sätter sig okonstlat i en taxi 

och ber om att bli körd till Yuichi, som är ute och reser i Isehara. Väl i taxin på väg 

mot Yuichi somnar hon. ”Suddenly I awoke. I had a clear impression that only my 

consciousness was awake, while my arms and legs still slept all nice and warm” 

(94). När hon kommer in i Yuichis rum uttrycker Mikage att hennes kropp och sinne 

blev ett igen (98), och medan de pratar erinrar Yuichi minnet av den dröm de delade 

tidigare: “’Something like this happened to us before,’ said Yuichi. ‘Our dream 

conversation. Isn’t this like that?’” (98). Han minns drömmen som ett sätt för 

honom att prata om sina känslor för henne, och nu, när Mikage kommer till honom 

med maten, får hon en chans att uttrycka sina känslor för honom. När Mikage sedan 



 

46(67) 

 

säger att om hon berättar varför hon är där ”this night will become reality” (101), 

finns ytterligare ett samband till hur Yuichi undvek att berätta om Erikos död 

eftersom han inte var redo att påbörja sorgeprocessen. Mikage har inte varit redo att 

erkänna sina känslor för Yuichi än, men genom att nu påtala dem och varför hon 

dök upp hos honom, blir de verklighet. Återigen kan man se här hur Yoshimoto 

använder kraften i de uttalade orden och medvetenheten i hur det kommer att 

påverka karaktärernas uppfattning om sin omvärld och sina känslor.  

Drömmen fungerar för Mikage och Yuichi som en chans återigen komma varandra 

nära, läka det avstånd som de skapat i sin oförmåga att uttrycka sina känslor och 

precis som Mayer skrivit:   

“In Kitchen, dreams are the only places where two shy and disaffected 

people are able to honestly communicate. After sharing something as 

personal as a dream, Mikage and Yuchi are bonded on a deeper and more 

personal level.”103  

I denna sekvens är det också intressant att notera hur Yoshimoto lämnat det upp till 

läsaren själv att avgöra om Mikage drömmer eller inte, då det inte framgår i texten, 

men då hon vaknar upp morgonen efter uttrycker Mikage att ”The night before 

seemed like a dream” (102). Även när de pratar i telefonen dagen efter så säger 

varken Yuichi eller Mikage någonting om besöket utan pratar på som vanligt, utan 

djupa känslor eftersom effekten av dem redan är ute i verkligheten och har påverkat 

dem.  

“’You’re the one who said the universe provides. Well, the universe provided 

Nao, and she says this is the way to wake up’” (Tale, 185).  

Ett av de teman som berörs i Ozekis Tale är uppfattningen om tiden och hur tidens 

relativitet kan böjas och utnyttjas. Detta mycket framträdande främst när det 

kommer till Ruth, och hennes läsning av Naokos dagbok, exempelvis genom det 

faktum att Naoko skriver: “It feels like I’m reaching forward through time to touch 

you, and now that you’ve found it, you’re reaching back to touch me” (Tale, 26). 

Någonting som stannar med Ruth under hela tiden som hon läser dagboken, och 

som även hjälper henne att förflyttas genom tid och rum. Genom att utnyttja 

                                                   

103 Mayer, s. 23 
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drömmen på samma vis som Yoshimoto gör i Kitchen, så har Ozeki skapat ett 

magiskt realistiskt narrativ där karaktärer, speciellt Ruth, kan resa tillbaka i tiden 

och nå ut till personer hon inte skulle göra annars. Just på grund av sin anknytning 

till Naoko, som hela tiden talar till Ruth, och på så vis ”drar henne till sin sida”.  

Användningen av tid som ett magiskt fenomen leder tillbaka till den femte punkten i 

Wendy B. Faris lista över vanligt återkommande element inom magiskt realistiska 

narrativ: ”These fictions question received ideas about time, space, and identity.”104 

Genom att romanen i sin titel även drar uppmärksamhet till tiden och Ruths sökande 

efter Naoko trots att hon är ett decennium för sen för att kunna hjälpa henne, drar 

Ozeki tydliga paralleller mellan tidens påverkan på karaktärerna och deras relation 

till omvärlden. Detta återkommer även när Ruth vid två olika tillfällen drömmer om 

Jiko, för att slutligen leda henne till Naokos far i en tid då Haruki och Naokos 

relation är otroligt skör, men fortfarande betydelsefull för dem båda.   

Ruths två första drömmar har ingen tydlig inverkan på omvärlden, så som 

drömmarna i Kitchen har på Yuichi och Mikage, dock blir avståndet mellan Ruth 

och Naoko mindre för varje dröm, tills bandet blivit tillräckligt stark för att Ruths 

handlingar i den sista drömmen skall kunna ha en inverkan på Naokos liv. Vid det 

första tillfället, strax innan hon somnar, tänker Ruth på orden ”I am reaching 

through time to touch you” (37), vilket leder till att hon lyckas korsa över till den 

andra sidan i sin dröm. I den andra drömmen lånar Jiko ut sina glasögon till Ruth, 

men glasögonen suddar ut världen framför henne och tvingar in Ruth i ett ensamt 

och kallt mörker. Fast någonstans mellan tiderna, tills en fjäderlätt beröring hjälper 

henne vakna upp. Då Ruth inte hamnar hos Naoko, utan hos Jiko är det viktigt att 

förstå sambandet mellan sprickor i tiden, och hur Ozeki skapat en relation mellan 

japansk buddistisk tro och narrativa bryggor som sammanflätar två ”sidor”.  

I början av dagboken förklarar Naoko att anledningen till att hon skulle skriva om 

Jikos liv i Marcel Prousts À la recherche du temps perdu för att ”she is the only 

person I know who really understands time” (24). Eftersom Jiko är den enda som 

förstår tid (enligt Naoko) och även är en buddistisk nunna, är hon det perfekta 
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verktyget för Ozeki att använda för att sammanlänka avståndet mellan Ruth och 

Naokos tid. Inom den japanska spiritualismen fanns en lång tradition av 

schamanistiska ritualer där ett kvinnligt medium, också kallat miko, användes under 

exempelvis exorcistiska ritualer som en brygga mellan ”the two worlds”105 Innan 

Heian-perioden hade mikos ofta egen makt, och utförde sina seanser själva, men när 

esoteriska präster började att fullända spirituella ritualer och exorcismen, blev dessa 

kvinnliga medium snarare en accessoar, inom de nya buddistiska ritualerna som 

började cirkulera baserat på japanska schamanistiska traditioner.106 Som Faris 

skriver i Ordinary Enchantments har den magiska realismen använt tidiga 

schamanistiska läkeceremonier som en inspiration för skapandet av dessa 

överskridande bryggor: ”the narrative bridge magically conflates the worlds of the 

living and the dead, joining the worlds of the present and the past.”107 Om de två 

världarna inte bara är ano-yo och kono-yo, utan även nu och då, kan Jiko i egenskap 

av att vara en botatsu, alltså upphöjd buddistisk nunna, ha erhållit samma kraft som 

de traditionella mikos och därigenom kunnat brygga Ruths tid med Naokos.   

Den sista drömmen som Ruth har på Naokos sida, är efter att Naoko i dagboken 

skrivit att Jiko blivit sjuk, och i den akuta panik Naoko känner över att förlora Jiko 

också känner ett starkt behov efter sin pappa. ”I needed my Dad. I needed to tell him 

that Jiko was dying, so he would drop everything […] and together we would catch 

the next express train bound for Sendai” (337). Men när Naoko kommer hem inser 

hon att hennes pappa inte alls kan vara ett stöd. Han säger att han skall ut och möta 

några vänner, och eftersom han inte har några vänner, förstår hon att det är några 

från självmordsforumet. ”’Ittekimasu…,’ he called, but there was a catch in his 

voice, like he wasn’t sure. Ittekimasu is what you say when you know you’re 

coming back. […] Liar, I whispered, under my breath” (339). Efter detta reser 

Naoko själv mot Sendai, och när hon står på busshållplatsen och väntar på bussen 

som skall kunna ta henne upp till templet inser hon just hur ensam hon är och att 

hon misslyckades med sitt uppdrag att fylla dagbokens sidor med Jikos historia. ”I 

guess this is it. This is what now feels like” (341), skriver Naoko, och när Ruth 

                                                   

105 Barnes, s. 113 
106 Barnes, s. 113-114 
107 Faris, Ordinary Enchantments, s. 105 



 

49(67) 

 

sedan skall fortsätta läsa i dagboken upptäcker hon sidorna som följer efter Naokos 

kommentar om nuet, är tomma. Trots att när Ruth hade upptäckt dagboken så var 

varje sida täckt i Naokos handstil. Den natten, bestört över att Naokos ord plötsligt 

försvunnit aktiveras magin som för Ruth över till Naokos sida ännu en gång.  

Denna gång hamnar Ruth, ledd av Jiko, hennes glasögon och en djungelkråka in i ett 

formlöst mörker och till slut en park, där hon ser en man sitta under ett pilträd. 

Mannen är Naokos pappa Haruki, som sitter och väntar på sina vänner från 

självmordsforumet. Han frågar om Ruth är den som han väntar på, till vilket hon 

svarar att hon antagligen inte är det. Han frågar om hon också är där för att träffa 

någon, varpå hon svarar ”’I’m here to meet you […] You are Haruki #2, aren’t 

you?’” (351). Hon säger att hon har ett meddelande till honom från Naoko:  

“She says to tell you please don’t do it.” […] “She worries about you, you 

know.”  

“Does she?” A tiny glimmer of some emotion shows in his face, but dies 

just as quickly. “Well, that’s why it’s best just to get it over with, so she can 

get on with her life.” 

His answer made her angry. “Please forgive me for saying so, but you really 

shouldn’t be so selfish. […] She’s your daughter. She loves you. How do 

you suppose she’s going to feel if you abandon her?” (352)  

Ruth hinner precis berätta att Naoko är på busshållplatsen i Sendai innan orden 

försvinner från henne, och drömmen tar henne till templet med Haruki den Förstas 

hemliga franska dagbok i handen. Hon lägger den försiktigt i kistan där Haruki #1 

kvarlevor skulle varit108 innan drömmen tar slut. Efter detta har Naokos ord hittat 

tillbaka till dagboken igen där hon skrivit: “if you are still there (and I really hope 

you are) then I want to thank you for not losing faith in me” (359).   

Såsom Yuichi och Mikage (Kitchen) är oförmögna att berätta om sina sanna känslor 

i verkligheten utan förlitar sig på drömmen, så har Naoko förlitat sig på sin dagbok 

                                                   

108 Eftersom Haruki #1 var en kamikaze pilot fanns det inga kvarlevor som militären kunde 
skicka tillbaka till Jiko och Harukis familj. ”If the bodies weren’t found, they put in a piece 

of paper. They couldn’t just send a empty box you see.” (247) På lappen som ligger i 

Harukis kista står det ikotsu, vilket betyder kvarlevor. ”To a writer, this is so funny. To send 

a word, instead of a body.” (248) säger gamla Jiko. Att Ruth lämnar hans hemliga franska 

dagbok i samma kista, visar återigen på ordens betydelse. Eftersom Haruki #1 dagbok på sätt 

och vis också är hans kvarlevor, hans sanning, som hamnade hos Ruth kan hon ge den till 

Naoko och Haruki #2 för att de skall hitta frid i sin förfaders ord.  
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för att kunna ventilera sin sanning. När den sedan hamnade hos Ruth, kan hon 

förmedla Naokos känslor till Haruki igenom drömmen och på så vis också påverka 

verkligheten.  

Magiska konsekvenser  

Sättet som Jiko kan brygga tiden mellan Ruth och Naoko för att hjälpa Naoko är ett 

fenomen som kännetecknas av den narrativa förmågan att balansera mellan två 

platser. Man kan också titta på Ozekis roman där vartannat kapitel är ur Ruths 

perspektiv, och vartannat ur Naokos, som en representation för denna balans, där 

dagboken sammanlänkar dem. Wendy B. Faris har som påtalats dragit parallellen 

mellan schamanistiska ritualer och magiskt realistiska narrativ, då hon menar att 

precis som en schaman kan balansera mellan de båda världarna är även dessa 

narrativ ”capable of entering and leaving them both at will.”109 Bara genom att 

förstå den koppling som Faris beskriver mellan berättare och schaman, kan vi se hur 

Kawakami, Ozeki och Yoshimoto alla aktiverar den typ av kraft som schamaner 

åkallat genom sina traditionella ritualer; och förlitar sig mot traditionella 

specificiteter så som ”myths, ghosts, and journeys to the land of the dead.”110   

De magiska företeelser som karaktärerna i alla tre romaner är med om kommer i 

olika styrka, men anknyter alla till uppfattningen om drömmar, tid och spöken som 

exceptionella fenomen. Dessa härrör även till viss del ur den tusen år gamla 

litteraturtradition och folktro som existerat i Japan sedan Heian-perioden; då man 

exempelvis såg levande drömmar som en slags spirit possession111, eller att 

emotionella trauman kunde leda till att kroppen och själen separerade så man blev 

en slags levande ande. Genom att skapa dessa exceptionella och mystiska företeelser 

möjliggör författarna för att karaktärerna skall ruckas ur sin tidigare fas av 

depression, förnekelse, distraktion och själlösa rutiner och öppnar upp dem för nästa 

steg på väg mot läkning och återhämtning, nämligen Kontakt.  

                                                   

109 Faris, Ordinary Enchantments, s. 75 
110 Ibid., s. 80 
111Mayer, s. 12 
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3.4 Steg 4: Kontakt  

Kontakt mellan två människor kan betyda mycket för att läkningen verkligen skall 

kunna uppnå resultat. I vissa fall kan kontakten uppstå i form av plötsliga besök från 

den andra sidan; eller förmågan att nå ut till andra, i drömmar eller genom bruten 

tid. Detta har till viss del analyserats i steg 3) Störning, men då de undersökts främst 

som magiska företeelser, så kommer detta avsnitt att förtydliga vad dessa 

exceptionella händelser har för långvarig påverkan på karaktärerna som hjälper dem 

att påbörja sin fullfjädrade återhämtning. Som Kübler-Ross skrivit så går familjen 

som står inför en förändring (i och med ett dödsfall) igenom olika steg av 

anpassningar.112 Dessa förändringar har, som påvisats tidigare i uppsatsen, olika 

uttryck och olika följdföreteelser.  

Efter att ha förlorat en person som de står nära, har karaktärerna i dessa romaner 

isolerat sig ifrån andra och haft svårt att se bortom sin egen personliga sorg. Detta är 

inte minst tydligt hos Mikage och Yuichi i Kitchen, som båda upplever starka 

känslor av ensamhet direkt efter begravningen av sin närstående. Det är också 

vanligt förekommande för unga kvinnor som blir änkor, som exempelvis Kei i 

Manazuru,113 att de inte bara isolerar sig utan också kan vara: ”preoccupied by 

memories and ruminate in fantasies, often even talk to the deceased as if he was still 

alive.”114 Speciellt om förlusten uppstod väldigt plötsligt. I Keis fall vill hon inte tro 

på att Rei skulle vara död, men är ändå fast i minnen av honom. Detta förgiftar även 

relationen hon har till Seiji, som till slut lämnar Kei. Tidigt erkänner Seiji att han är 

svartsjuk, fast Kei säger att det inte finns någonting att vara svartsjuk på, svarar han 

”I get jealous because he’s not around, yet he follows you” (Manazuru, 67), och till 

slut blir Keis besatthet och oförmåga att släppa taget om Rei för mycket för honom. 

Seiji säger då att det beror på att Kei är så uppslukad av sina minnen av Rei att han 

upplever att inte det finns något hopp för honom och Kei i framtiden (150). De 

                                                   

112 Kübler-Ross, s. 137 
113 Även om vi inte vet ifall Rei är död eller inte så har han varit försvunnen i 12 år utan spår 

och mot slutet på romanen så håller Reis far en lite begravning. Han skriver i ett brev till Kei 

att “I have decided that my son is dead” (147) vilket tvingar Kei att inse sanningen att Rei 

inte kommer tillbaka, även om det först blir tydligt för henne efter att hon varit i Manazuru 

för fjärde och sista gången.  
114 Kübler-Ross, s. 144 
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fortsätter dock att vara vänner, men denna förlorade närhet påverkar inte Kei på 

samma sätt som Rei gjorde, även om hon självklart blir berörd. Dock kan man se att 

den inte förstör henne eftersom hon hela tiden använde honom som en distraktion, 

och såg på relationen som lättare än den hon hade med Rei.  

Förutom det övernaturliga och dess effekt på karaktärerna i dessa romaner, 

analyseras även relationen till familjen och hur den repareras efter ett trauma. Det 

finns ofta någonting trasigt mellan familjemedlemmarna, inte bara ensidigt utan från 

båda håll som gör att de inte kan ta stöd av varandra. Denna spricka måste läka, 

vilket oftast sker efter det magiska intrånget i narrativet och att det som dessa 

företeelser för med sig skakar om karaktärerna tillräckligt för att de skall våga skapa 

nya och bestående familjeband i spillrorna av det som varit.  

Familjen, jaget och resan mot läkning 

“I never gave much thought to the word ‘family’ back then. You 

don’t think about the thing you have. Only when they are gone do 

you begin.” (Manazuru, 69) 

I de tre romanerna är relationen och uppfattningen om familj mycket betydande. Det 

finns en speciell vikt vid att ha en familj, att vara del av en familj och när familjen 

är trasig, har personer i sorg också väldigt svårt att lita på andra människor och har 

lätt att distansera sig själva från andra i sin omgivning. Detta sker också i samband 

med en rädsla att förlora sin familj och inte våga skapa bestående band till andra 

människor. Det är inte minst tydligt i Yoshimotos roman, där Mikage och Yuichi, i 

egenskap av att ha förlorat alla sina världsliga band till andra människor inte vågar 

ta stöd av varandra fullt ut i rädslan av att även dessa skall gå förlorade. Bland annat 

menar Whittier Treat att karaktärer fastnar, exempelvis i Yoshimotos narrativ då de 

ser på platsen där familjen bott som ett arv: ”her narrators are ’there’ for no other 

reason than because their parents or grandparents were ’there’.”115 Detta är också 

tydligt efter att Yuichi erbjudit Mikage att flytta in hos honom och hans mor. Då 

Mikage innan inte hade energin att försöka flytta utan apatiskt låg och gömde sig för 

verkligheten,”When I realized how much effort moving would require  […] I lay 

arond instead, sleeping, in despair. It was then that a miracle, a godsend, came 

                                                   

115 Whittier Treat, s. 372 
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calling one afternoon” (5). Miraklet som Mikage nämner är Yuichi, och erbjudandet 

han och Eriko hade att hon skulle flytta in hos dem, som hjälpte henne ur sin ärvda 

plats i samhället och möjliggjorde för hennes läkning att ta vid, även om den möttes 

av vissa stopp på vägen.  

I romaner som just behandlar unga kvinnors utveckling och som använder den 

typiska Shôjo-stilen, är relationen till familj också viktigt. Bland annat menar 

Whittier Treat att fädernas roll, är både skugglik och tvetydig. Detta beror bland 

annat på  “[t]he relative decline of the prestige of the patriarch.”116  Just den 

skugglika, opatriarkala fadern är någonting som stämmer överens med hur Ozeki 

valt att porträttera Naokos familj, då fadern spelar större roll än han gör i Manazuru 

(där han är helt försvunnen) och Kitchen (där Eriko är både far och mor). Dels då 

Naokos far, Haruki, inte agerar som den starka familjeförsörjaren, utan istället blir 

hikkikomori117 och upprepade gånger försöka ta sitt liv. Brytningen med den 

traditionella patriarkala fadersrollen leder till en tydlig spricka mellan honom och 

Naoko vilket gör att hon känner att hon inte kan lita på honom (74), och genom att 

ifrågasätta den romantiserade patriarkala familjen, blir hemmet och dess 

vardaglighet ifrågasatt.118 Naoko söker istället efter någonting som kan vara hennes 

hem, och när Jiko visar henne hur man sitter Zazen119 blir meditationen någonting 

som kan knyta Naoko till en plats. För henne är zazen att komma hem. “Maybe this 

isn’t a big deal for you, because you’ve always had a home, but for me, […], it’s a 

very big deal” (182–183). Naoko bryter därigenom med den tidigare så viktiga 

uppfattningen om familj som en representation för hemmet, och söker tröst i 

andligheten som hennes gammelfarmor öppnar upp henne för.  

För Yoshimotos författande är avsaknaden av patriarkala fäder mycket påtaglig då 

även de manliga karaktärerna som återfinns i Kitchen, är väldigt feminina, ”prone to 

                                                   

116 Whittier Treat, s. 370 (Detta gäller inte bara för shôjo eller japansk litteratur, utan har 
spridit sig genom den moderna litteraturen i helhet.) 
117 En fras som används i Japan för att beskriva folk som isolerar sig från omvärlden, ofta 

genom att spela tv-spel och cirkulera olika forum på internet, men som helt enkelt avskärmat 

sig från samhället, och som på senare tid blivit ett stort problem främst bland ungdomar.  
118 Whittier Treat, s. 371 
119 En traditionell form av meditation som utförs inom buddismen där fokus är att tänka på 

ingenting och bara andas.  
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tears, and attuned emotionally to their shôjo friends.”120 Man kan se på Eriko, som 

är en transkvinna, som en representation av Yoshimotos förkastande av manlighet 

och behovet av en patriarkal fader. Som Sherif skriver, är betydelsen av Erikos 

sexualitet och genus av väldigt lite betydelse för Mikage. Hon fokuserar snarare på 

”Eriko’s astonishing beauty, which in turn distracts her from her own grief”.121 Den 

kvinnliga användningen av magisk realism är ofta fokuserad på helande och 

läkning,122 och genom att fokusera på kvinnorna och de icke-patriarkala männen, 

kan Yoshimotos romaner också fokusera på läkningen genom att förkasta manliga 

ideal.  

Att hitta tillbaka och våga vara tillsammans 

I Kitchen är relationen mellan Mikage och Yuichi främst intressant eftersom det är 

genom stödet från varandra som de båda lyckas ta sig ur sin förnekelse och 

isolering, men sedan distanserat sig ifrån varandra efter att de var osäkra på hur de 

skulle fortsätta ha sin relation efter Erikos död. Yuichi ber vid ett tillfälle Mikage att 

flytta in igen, då frågar hon: ”If I were to live here with you, would it be as your 

lover? Or your friend?” (65). men på det svarar Yuichi att han inte vet själv. Detta 

sker ändå efter att de delat en dröm och lyckats komma närmare varandra, men trots 

detta kan inte Mikage lita på att hon inte kommer förlora Yuichi på samma sätt som 

hon förlorat alla hon älskat tidigare. “I remembered thinking to myself, my 

grandmother is dead, I’ve lost my last blood relation, and things can’t get any 

worse. But now they had” (55). 

Det finns en väldigt stark återkoppling till uppfattningen om familj och blodsband, 

och hur människor som i viss mening förlorar allt måste omvärdera begreppet familj 

för att kunna läka efter en sorg. Mikage tar efter Erikos död, avstånd från Yuichi. 

Hon hade redan flyttat därifrån innan Eriko dog och de hade enbart mycket 

sporadisk kontakt och när han om hon vill flytta tillbaka nekar hon. En natt är 

Mikage extra känslosam, och mer uppgiven över att ha förlorat sin ursprungliga 

familj, och sin andra familj: ”We live like the lowliest worms. Always defeated – 

                                                   

120 Whittier Treat, s. 375 
121 Sherif, s. 294 
122 Faris, Ordinary Enchantments, s. 187 
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defeated we make dinner, we eat, we sleep. Everyone we love is dying. Still, to 

cease living is unacceptable” (Kitchen, 82). Trots att hon älskar Yuichi och känner 

sig trygg med honom, har hon i och med Erikos död blivit rädd för att alla hon 

älskar, alla som är hennes familj, ska dö och överge henne. 

Problemet som uppstår efter att Mikage flyttar in är de känslor som Yuichi och 

Mikage har för varandra, även om de lämnas främst outtalade. Whittier Treat menar 

att deras outtalade känslor, som också resulterar i den dröm de delar första gången, 

är ett direkt resultat av att Mikage inte ursprungligen är en del av familjen: ”Mikage 

can be neither ’sister’ nor ’daughter.’ The family is ’assembled’ just as Mikage is 

’found’.”123 För att undvika att skapa incestuösa band till sin “broder”, föredrar 

Mikage att spendera sin tid i köket, där hon kan laga mat genom alla sina känslor, 

som åtrå och sorg. Även detta blir till slut ohållbart för henne, och genom sin resa 

till Isehara (genom drömmen), kan Mikage förstå att sorg alltid kommer att finnas i 

hennes liv, ”with or without Yuichi” (104). Vilket gör att hon inte längre skyr att ha 

en relation till honom, som hon även uttrycker genom drömmen: ”I want for us to 

go on to more difficult places, happier places, whatever comes, together” (101). Vad 

Yoshimoto påvisar för sina läsare, de som använder hennes böcker som 

bibliotherapy, är att det finns möjlighet i det samtida Japan att läka från personliga 

trauman. Som Sherif avslutar sin artikel med så finns det mycket som Yoshimoto 

utelämnar,124 men hennes språk och romaner fungerar ändå för att ”entertain us and 

give us a temporary sense of hope for the world”125 och inge en känsla av kontakt 

mellan läsaren och författaren genom hennes karaktärers läkningsprocess.  

”’For now,’ she said to both of us. ’For the time being.’” (Tale, 362)   

Efter att Ruth lyckats nå ut till Haruki genom sin dröm, kommer orden i Naokos 

dagbok tillbaka. Hon berättar att när hon stod där på busshållplatsen i Sendai och 

nästan givit upp hoppet på sig själv när hennes far plötsligt kommer fram till henne. 

Hon är mest chockad över att han är där efter som hon tror att han redan var död, 

                                                   

123 Whittier Treat, s. 369 
124 Stöttande och känsliga teman som självmord, våld, mord och sexuellt våld som var 

populärt hos andra författare under 80 och 90-talet, inte minst i Japan.  
125 Sherif, s. 300 
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(359). Han säger att han är där för att träffa Jiko en sista gång, precis som Naoko är. 

”’I thought you were dead’” (360), säger Naoko, och beskriver det som någonting 

som bara läckte ur henne. “The words were in my head and they leaked out of my 

mouth before I could stop them. […] Then he reached over and patted my hand. 

’No,’ he said. ’I’m not dead yet” (360). Tillsammans reser de upp till Jikos tempel 

för att kunna ta farväl. Jiko lyckades att föra samman Ruth och Naokos tid, för att 

kunna hjälpa Naoko och hennes far att knyta an till varandra igen och läka 

tillsammans. Den magiska läkningsprocessen sker inte bara genom Jikos förmåga 

att leda Ruth till Naoko, där man kan se spår ifrån schamanistisk läkekonst, då 

skadade relationer kan läkas genom kommunikation med varelser från andra 

sidan,126 utan även igenom hennes sista ord som är laddat med magiska egenskaper, 

eller så kallade kotodama127, för att vidare hjälpa Naoko och Haruki #2.  

Naoko beskriver att Zenmästare skall på sin dödsbädd skriva en sista dikt, vilket 

även gamle Jiko gör. Men det hon skriver ned på pappret framför henne är inte en 

dikt, det är ett enda ord:  

生 

”Sei. Ikiru. To live. Still holding the brush, she looked at me and my dad. ‘For now,’ 

she said to the both of us. ‘For the time being’” (362). Efter Jiko går bort och 

begravningsceremonin är avslutad sitter Naoko och hennes far i rummet med 

familjens altare, framför bilden på Jiko och hennes dikt, och Naoko reflekterar över 

att alla osagda ord drev omkring som spöken mellan dem. ”And the one big word 

that Jiko had written was the scariest ghost of all” (366). Det är vid detta tillfälle 

som Naoko sträcker sig efter Haruki #1 tomma kista för att visa sin pappa, och hittar 

hans hemliga franska dagbok (som Ruth placerade däri i sin dröm). De bestämmer 

sig för att ta med dagboken hem för att översätta och läsa den, vilket gör Naoko 

                                                   

126 Faris, Ordinary Enchantments, s. 84 (Även om Faris här skriver att läkningen sker i 

samband med konversationer med varelser ’beyond the grave’ har jag valt att utveckla det 

till varelser från andra sidan, då Ruth inte är död.) 
127 Kotodama betyder att vissa ord, i Japan, har andar som lever inuti dem, som ger dem 

speciella krafter. Tale, 98 
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exalterad, ”It had been so long since my dad and I had a project we could do 

together” (368), och efter detta säger hennes far ”’It’s like Grandma Jiko wrote, 

Nao-chan. We must do our best! […] We must live, Naoko! We have no choice. We 

must soldier on’” (368-369).  

I kontrast till vad Mayer skrev om huvudpersonerna i exempelvis Yoshimotos 

romaner, där de enbart har en person som de känner stark känslomässig koppling till 

”and when that person dies they are lost and isolated, even when other people are 

around them,”128 hade Naoko och hennes fars band till varandra redan försvagats 

genom hans återkommande självmordsförsök och misslyckande att agera som fader. 

Efter Jikos begravning, när de båda förlorade en betydande person för dem och 

genom hennes uppmaning till dem båda att leva, kan de hitta tillbaka till varandra.  

Kontakt med sig själv för att läka efter trauma  

I Manazuru slits Kei mellan att vara, och att inte vara, mellan platsen där hon letar 

efter Rei och platsen där hon sörjer honom, oförmögen att gå vidare. Trots de 

relationer hon har på den här sidan kan Kei inte gå vidare utan intrånget av magiska 

företeelser, däribland ande-kvinnan som uppenbarar sig för henne första gången på 

en toalett i ett köpcentrum (27). Emellan dem bildas snart ett band som gör att Kei 

känner att hon litar på kvinnan, bandet växer sig även starkare för varje gång de 

säger “We’ve become very close, haven’t we” till varandra (122). Även om Kei 

lyssnar och följer efter kvinnan första gången för att hon tror att kvinnan kan hjälpa 

henne att hitta Rei, är det inte syftet med kvinnans besök. Kvinnans mål var hela 

tiden att hjälpa Kei hjälpa sig själv, från det att hon bad henne resa till Manazuru 

första gången, tills det att hon hjälper Kei på bussen för att lämna den andra sidan. 

”You don’t come to Manazuru for Rei, it’s for yourself,” (189), säger hon till Kei, 

strax innan det är dags för Kei att lämna Manazuru bakom sig.  

När Kei lyckas få kontakt med Rei på den andra sidan överväger hon att stanna kvar 

hos honom. Hon har tidigare ropat efter honom ofta medan hon befunnit sig på 

andra sidan, en sedvänja som funnits i Japan under lång tid, där man kunnat ropa 
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till sig den döde från den andra sidan genom att säga eller skrika dennes namn.129 

Efter att Rei uppenbarat sig för Kei, frågar han nästan direkt om hon skall stanna 

kvar med honom. Kei känner vissa tvivel inför detta, bland annat om det ens skulle 

vara möjligt att vara med Rei och samtidigt finnas: ”But what if, in order to be with 

you, I must give up being?” (182). För att kunna fortsätta leva måste hon välja, 

antingen Momo eller Rei. Hon kan inte fortsätta pendla mellan de båda platserna. 

Det är först efter att Kei ser en vision av Rei med den andra kvinnan som hon 

förstår att hon inte längre kan hålla fast vid honom. ”I do not recognize this man, I 

think. […] They remain joined. I am not even interested, I think again” (189). Och 

efter hon kommit till denna insikt anländer äntligen bussen hon väntat på, den buss 

som hela tiden varit tio minuter bort. Det är först när Kei verkligen kan släppa taget 

om Rei som bussen anländer. Kvinnan hjälper Kei på bussen och följer med henne, 

som för att säga hejdå. Kei frågar då om hon verkligen kommer att kunna åka 

tillbaka, och kvinnan svarar: ”You have a place there, to be. […] It is only when you 

can’t be there, any longer, that you can’t go back” (190).  

Tidigt i romanen konstaterar Kei att uttrycket ”tiden läker alla sår” inte riktigt 

stämmer (64), detta kan man sedan förstå som att det beror på att tiden uppfattas 

olika på de olika sidorna, och att Kei själv inte haft en uppfattning om att tiden gått 

sedan Rei försvann. Genom att försöka bedöva sorgen genom känslomässiga 

distraktioner, har Kei bara dragit ut på sorgeprocessen, och det är först efter hennes 

möte med Rei som hon inser att hon hela tiden har slitits mellan honom och Momo, 

mellan varandet och icke varandet. Efter deras möte kan hon gå vidare och påbörja 

det verkliga sorgearbetet utan band som drar henne mot den plats där Rei och ande-

kvinnan befinner sig. Utan istället band som håller henne kvar på den här sidan, som 

hennes dotter.  

3.5 Steg 5: Återhämtning  
Growth and the overcoming of obstacles are inscribed on a person’s soul. If I have 

become any better at fighting my daily battles, be they violent or quiet, I know it is 

only thanks to my many friends and acquaintances, (Kitchen; Preface, vii).  
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Man kan se att återhämtningen möjliggjordes av framgångarna i steg 4, där 

karaktärer kan ta sig an sin sorg utan distraktioner och isolering, med hjälp av de 

magiska intrången som skedde under steg 3. Återhämtningen är det steg som visar 

tydligast exempel på att läkningsprocessen är påbörjad, detta stadium fungerar likt 

Kübler-Ross sista stadium Acceptans.  

Kübler-Ross skriver att om en person gått igenom alla de tidigare stegen kommer 

denne att uppleva ett stadium där hen är varken deprimerad eller arg,130 utan istället 

har sörjt ordentligt. Dock finns det en distinkt skillnad på Kübler-Ross sista stadium 

och detta, hon skriver att: ”Acceptance should not be mistaken for a happy stage. It 

is almost void of feelings.”131 Återhämtningen är dock inte ett stadium utan känslor 

eller lycka, utan ett stadium där den sörjande upplever en känsla av lättnad. Även 

om arbetet inte är avslutat så är det igenom detta sista stadium som de kan nå en 

nödvändig första bris av läkning, ett tecken på att de är på rätt väg och att de andra 

stegen inte har varit förgäves. Detta återfinns även i romanerna, då berättelserna tar 

slut innan karaktärerna är helt läkta.  

När Naoko och hennes pappa läst klart Haruki #1s hemliga dagbok kan de äntligen 

prata ut om sådant som varit svårt för dem. Exempelvis berättar Haruki #2 den 

riktiga anledningen till att han förlorade jobbet, och Naoko berättar om den 

mobbning som hon utstått i skolan vilket hjälper dem båda att förstå vilket trauma 

de gått igenom och våga läka tillsammans.  

And before I run out of space, I just want you to know that me and my dad 

are really okay, now that I finally know what kind of man he is, and even 

though we haven’t actually discussed the topic of suicide, I’m pretty sure 

that neither of us is thinking along those lines anymore, (Tale, 389).   

För Ruth blir avslutet av dagboken bitterljuvt. Hon förväntar sig att det skall komma 

fram nya ord i dagboken och har svårt att släppa taget om den, om Naoko och 

hennes pappa. Genom att läsa dagboken har Ruth kommit närmre sitt japanska arv, 

den har inspirerat henne att besöka sina föräldrars gravplats och möjligen påbörja en 

läkningsprocess. I epilogen skriver Ruth ett mail till Naoko trots att hon inte har 
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någon adress eller plats som leder till Naoko, men kanske tänker hon att det skall 

hitta till Naoko på samma sätt som dagboken hittade henne. De inledande orden i 

mejlet återkopplar till den första sidan i Naokos dagbok: ”You wonder about me. I 

wonder about you. Who are you and what are you doing” (402).  

I Manazuru kan Kei börja läka efter att hon försonats med sina känslor för Rei och 

hans försvinnande. Eftersom hon haft så svårt att tänka på honom och bearbeta sina 

känslor och slutligen begrava honom, var det som om hon var fast i tiden. Så när 

hennes svärfar skickar brevet att han tänker begrava sin son (147), gör han det som 

Kei varit inkapabel att göra och tvingar henne att acceptera att Rei inte kommer 

komma tillbaka. Och efter den lilla ceremonin som Reis far har för honom, känner 

Kei sig äntligen fri. ”I feel as if I have shaken completely free of Rei’s shadow” 

(204). När hon återvänder till Tokyo bestämmer hon sig för att gå till polisen och 

förklara Rei som en försvunnen person, efter det kommer Rei sex månader senare 

att förklaras död. Genom att släppa taget om Rei, och sluta leva i det förflutna, kan 

Kei och Momo reparera sin relation. När Momo frågar vad det var hon reste till 

Manazuru för hela tiden, svarar Kei ”I don’t know. I remember it, and yet I can’t 

remember” (213). För stunden kan hon och Momo fokusera på sig själva, på 

varandra och på att läka. Utan Reis spöke emellan dem.  

Efter sin dröm, där Mikage vågade sträcka sig efter Yuichi lämnas läsaren med 

väldigt lite information om vad som händer med Mikage och Yuichi efter deras 

känslosamma delade dröm. Det vi dock får reda på är att Yuichi ringer upp henne på 

hotellet och frågar när hon skall åka tillbaka till Tokyo igen. Mikage är nu, efter att 

ha sörjt både sin mormor och Eriko under långa perioder, redo att gå vidare. ”Eriko 

was no more [..] I really knew it for the first time. No matter how it turned out with 

Yuichi and me, no matter how long or how beautiful a life I would live, I would 

never see her again” (103). Efter denna insikt, som hon tidigare inte kunnat komma 

till själv eftersom hon distraherat sig ifrån att verkligen känna förlusten, är Mikage 

redo att börja om igen. Detta börja om kan betyda att hon är redo att bygga upp sin 

familj igen, på nytt. I en ny konstellation, antingen själv, eller med Yuichi som 

väntar på henne i Tokyo.   
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Avslutande tankar kring analysen och sorgeprocessen  

”And maybe you’ll be glad to know that for the first time in my life, I really don’t 

want to die.” (Tale, 390) 

Som Terence O’Connell skriver i Dialouge on Grief and Consolation så är sorg 

oundvikligt,132 det är en process som alla människor kommer att behöva gå igenom 

någon gång under sin livstid och är en process som måste få ett avslut.133 Det har 

dock, som påvisats i analysen, varit väldigt svårt för karaktärerna att förlika sig med 

sin sorg och komma ut på andra sidan, utan stöd från andra människor och magiska 

ingripanden. Även om dessa romaner har en förmåga att tala direkt till japanska 

ungdomar, är behovet av närhet och känslomässiga band till andra någonting vi som 

läsare kan förstå och ta till oss oavsett var än vi är. 134 Kawakami, Ozeki och 

Yoshimoto, har genom att utnyttja såväl språket som kulturella band skapat magiskt 

realistiska narrativ med anknytning till den japanska historien och spirituella arv. På 

samma sätt som Kübler-Ross forskat i komplexiteten i mänskligt sörjande och 

sorgeprocessen som inträffar efter förlust och trauma, har dessa romaner utforskat 

sorgeprocessen, samtidigt som författarna varit fria att utnyttjat magiska företeelser 

för att skapa narrativ med kraft att läka.  

Författarna lämnar läsaren med en känsla av lättnad och acceptans efter den sorg 

som porträtterats tidigare, med en glimt av det ljus som karaktärerna känner efter att 

ha upplevt den första tydliga lättnaden. De lämnar oss hoppfulla och nyfikna till 

skillnad från hur romanen började. Istället för att förneka eller förtränga sina känslor 

eller sin saknad så kan karaktärerna omfamna dem på ett hälsosamt vis; stärkta av 

sina upplevelser och av de relationer som de skapat. Som Mikage reflekterar i 

Kitchen kommer minnen alltid att leva kvar (100), men till skillnad från hur Kei 

levde med sina minnen, uppslukade och fångade i dem, kan verkligt lyckliga minnen 

lysa igenom mörkret och komma tillbaka till liv. För att dessa minnen inte skall vara 

kantade av mörker måste den sörjande ha personer i sin närhet som den kan luta sig 

emot. Att kunna dela sorgen och sätta ord på den, hjälper på samma sätt som den 
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verbala magin: genom att korta avståndet mellan orden och världen,135 och på så sätt 

också för att korta avståndet mellan människor och deras känslor.   

Resultat och analysmodellens framtid  

Den modell som använts i analysen har blivit framtagen efter en läsning av dessa tre 

romaner, det finns även mycket som talar för att den skulle kunna användas i 

läsning av annan litteratur som använder sig av magisk realism/magiska företeelser i 

samband med sorg och läkning. Då analysen påvisat hur sorg och sörjande, men 

även läkning och helande har sett ut i de tre romanerna av Kawakami, Ozeki och 

Yoshimoto i relation till Kübler-Ross modell; har det även blivit tydligt att de på 

sina vis frångår de traditionella fem stegen som Kübler-Ross presenterade i sin 

studie. Dock har de liknande mönster som återfinns gjort det möjligt att modifiera 

hennes modell, och basera analysen på fem steg som följer de teman och den 

struktur som tas upp i romanerna: 1) Förnekelse/Depression, 2) Distraktioner, 3) 

Störning (magi), 4) Kontakt och slutligen 5) Återhämtning. I dessa återfinns sådant 

som Kübler-Ross tar upp i sin forskning, exempelvis så återfinns Ilska, inte som ett 

helt separat steg i sorgeprocessen, utan snarare som en del av det första steget, där 

känslor kan vara svårt att kontrollera., även steg 2) Distraktioner, kan liknas vid 

Kübler-Ross Förhandlings-stadium. Då karaktärer ofta upplever en känsla av att 

vilja förhala sina känslor och inte gräva djupare i dem.  

Det är också viktigt att poängtera här att Kübler-Ross menar att hennes steg kan ses 

på som försvarsmekanismer vilka hjälper patienter att hantera de tragiska nyheterna 

om sin obotliga sjukdom,136 och efter att gått igenom dessa steg kommer patienten 

acceptera sin situation och sin ofrånkomliga bortgång. Den modell som använts i 

analysen är då aningen annorlunda, därför att även om steg 1) och 2) är 

försvarsmekanismer efter den initiala sorgen, kan dessa karaktärer inte vara 

uppslukade av sorg resten av sina liv, vilket leder till behovet av intrång i form av 

magiska företeelser som möjliggör att en läkningsprocess skall påbörjas. 
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Då sorgelitteratur och böcker som används som bibliotherapy blivit mer populärt 

under de senaste åren kanske främst i litteratur för barn och unga vuxna, som Giskin 

Day påvisat, kommer material att analysera utifrån dessa fem steg som presenterats i 

analysen inte minska. De folkloristiska inslagen är inte krav för att kunna analysera 

sorg genom denna modell, utan snarare ett resultat av dessa tre romaners specifika 

användning av ontologisk magisk realism. Sorgeprocessens mångfacetterade uttryck 

kommer alltid att ha en plats och möjlighet att bli representerat genom språket och 

litterära skildringar. I vissa fall kan det hjälpa läsaren att läka ifrån egna trauman, 

och i vissa fall kan det inspirera till en uppsats och en ny analysmodell.   

4 Sammanfattning    

I den här uppsatsen har jag undersökt sambandet mellan sorg, förlust och trauma i 

relation till författarna Kawakami, Ozeki och Yoshimotos användning av ontologisk 

magisk realism, bunden till japansk religion och folklore. Även om utgångspunkten 

var tagen ur Kübler-Ross fem-stegs modell har den modifierade modellen använts 

för att påvisas hur dessa romaner alla delar liknande teman och uttryck för sorg som 

depression, förnekelse och distraktioner. Samt hur man kan se likheter i dessa 

romaner med den forskning som gjorts på verkliga fall och hur människor som 

sörjer kan reagera, utifrån O’Connell och Glass forskning. Genom analysmodellen 

har jag även förtydligat hur den sörjande haft svårt att fullborda sin naturliga 

sorgeprocess, vilket leder till att det krävs magiska interventioner för att rucka 

karaktärerna ur sina destruktiva repetitioner.   

Det har blivit tydligt att den lingvistiska magin är betydande för den samtliga 

litteratur som undersökts i denna uppsats, där metaforer, så väl som uttalade ord har 

stark påverkan på narrativet. Författarna har alla lagt stor betydelse på hur och när 

ord får påtagliga konsekvenser, vilket läsaren antingen kan tolka för sig själva, som 

Mikages upplevelse av sina klippta blodsband som en metafor för sin ensamhet, 

eller som blir bokstavliga, så som att Naokos dagbok fungerar för att hon skall 

kunna erkänna sina sanningar och därmed bli hjälp att återhämta sig från sina 

trauman. Jag har utgått ifrån att förmågan att läka finns inuti den magiska 

realismens fallenhet att balansera mellan världarna och skapa band däremellan, 

dessa måste bara aktiveras på rätt sätt för att få bestående effekt i berättelsen. I detta 
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avseende har författarna som kunnat utnyttja och binda samman dessa tidigare 

folkloristiska legender och tankar om läkning genom spiritualism klätt sig i rollen 

som en schaman, där avseendet är att skapa möjligheten att läka.  

Genom Ann Sherifs essä och John Whittier Treats artikel har det också framkommit 

att den minimalistiska mangastilen, som shôjo-berättelserna är baserade på, har för 

vana att fokusera på kvinnlig läkning genom att förskjuta den traditionella 

patriarkala mannens förväntningar på kvinnan, och istället tillåta kvinnorna att läka 

på okonventionella vis, som genom asexuella relationer till androgyna män.  
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