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1. Inledning 
 

“By degrees I made a discovery of still greater moment. I found that these people 
possessed a method of communicating their experience and feelings to one another by 
articulate sounds. I perceived that the words spoke sometimes produced pleasure of 
pain, smiles or sadness, in the minds and countances of the hearers. This was indeed a 
godlike science, and I ardently desired to become acquired with it.”1. 

 
Hur fungerar egentligen kommunikationen mellan en författare och en läsare och vilken roll 

har karaktären i berättelsen i att göra den förmedlade bilden gemensam? Och är det möjligt att 

använda en psykologisk förklaringsmodell för att beskriva detta förhållande? Det är den 

huvudsakliga fråga som denna uppsats syftar till att undersöka. 

Novellen Efter de älskat som skrivits under kursens gång kommer att vara det 

huvudsakliga exemplet för diskussionen. Berättelsen syftar till att gestalta en man med 

emotionella deficit och hur han från detta utvecklas i mötet med en för honom speciell kvinna. 

För att försöka klarlägga hur kommunikationen mellan författare och läsare fungerar och 

hur karaktären förmedlar denna kommunikation kommer en psykologisk förklaringsmodell att 

användas.  

 

2. Frågeställning och Syfte 
Denna undersökning syftar till att undersöka möjligheten att applicera en psykologisk 

förklaringsmodell för att förklara kommunikationen mellan författare och läsare och hur 

denna förmedlas genom den litterära karaktären. Mer specifikt hur karaktärens utveckling 

genom berättelsen och läsarens insikt och slutsatser harmoniserar med varandra och hur 

explicit man skall gestalta karaktärer och hur mycket skall finnas kvar vid berättelsens slut? 

För att kunna besvara denna frågeställning behöver vi först besvara ett antal mer 

grundläggande frågor. Det första rör karaktärsbegreppet och hur vi ser på karaktären, från att 

vara en konstant i en förändrande miljö till att vara en förändringsbar individ vars reaktion på 

berättelsens händelser är vad som formar henne eller honom. Det andra är 

kommunikationsbegreppet. Varför skriver vi som författare? Är det endast för att sända ut en 

tanke eller känsla utan analys om en mottagare är kapabel att ta emot och förstå denna eller 

                                                 
1 Shelley, Mary; Frankenstein, Penguin Edition, 2003 



skall vi se det som ett kommunikativt begrepp där författaren skänker karaktären liv, och 

använder denna för att upprätta en gemensamhet med en läsare. 

3. Metod 
Inledningsvis kommer grundbegreppen att diskuteras för att påvisa deras innebörd och vilken 

vikt som kommer att läggas vid den i den kommande diskussionen. Därefter kommer 

exemplet Efter de älskat att beskrivas mer utförligt för att illustrera hur dessa begrepp sätts in 

i sammanhanget och på vilket sätt de är relevanta för diskussionen Därefter kommer en 

psykologisk förklaringsmodell att användas för att försöka gestalta karaktärens utveckling och 

läsares uppfattning om händelseutvecklingen. 

Slutligen kommer resultaten att redovisas och diskuteras. 

4. Avhandling 

4.1. Karaktärsbegreppet, operationalisering 
Karaktären är en av de huvudsakliga anledningarna till att vi läser. Genom en karaktär lyfter 

författaren fram berättelsen. Den förvandlas från en faktaframställan till en personlig 

berättelse. Karaktären ger läsaren en protagonist att sympatisera och identifiera sig med under 

historiens gång. Karaktären ger historien liv2.  

Begreppet karaktär är omfattande och inte enkelt definierbart. Främst då det används för att 

beskriva allt ifrån en persons självkontroll eller mentala styrka, individuella egenskaper eller 

någon med stark personlighet. Begreppet har sedan Aristoteles använts synonymt med 

begreppet rollfigur och används för att beskriva vissa karaktäristika och det är även i denna 

kontext som vi använder det. 

Hur vi ser på karaktärer har varit kraftigt skiftande mellan olika litterärhistoriska perioder. 

I de historiska romanerna var karaktären relativt oföränderlig. Det var snarare miljön runt 

karaktären och hur denne anpassade sig som blev intressant.  

Under romantiken utvecklades begreppet. Från att vara relativt oföränderliga blev 

karaktärerna mer psykologiskt nyanserade och kapabla till utveckling.  

                                                 
2 Bell, Julia & Magrs, Paul; The Creative Writing Coursebook, Macmillan, London, 2001 



Bildningsromanen och Utvecklingsromanen är två exempel på detta, där karaktären inte 

skildras som färdigutvecklad ifrån början utan utvecklas genom berättelsens gång3. Det är den 

inre utvecklingen och mognaden hos individen som blir det centrala och den yttre handlingen 

blir sekundär, det bakland som ger orsak till individens utveckling. Utvecklingsromanen 

skiljer sig huvudsakligen genom anledningen till karaktärens utveckling där 

utvecklingsromanen betonar utveckling genom biologiska faktorer. De skrivs ofta i första 

person och har stora likheter med självbiografin. Läsaren får uppleva karaktärens personliga 

återberättelse om sin, jagets, personliga utveckling. 

Karaktären har oftast någon form av intern konflikt som driver historien framåt. Vad som 

gör en karaktär intressant är inte att världen påverkar honom, utan hur han hanterar de 

situationer han ställs inför och vilka konsekvenser detta får. En karaktär definieras därmed 

även av sin konsekvens. Denna utveckling är avgörande för berättelsen. 

För kommande diskussion kommer karaktären att ses som utvecklingsbar och diskussionen 

kommer att beröra hur dennes tankar, känslor och upplevelser yttrar sig. Hur karaktären 

agerar, reflekterar och interagerar med andra karaktärer blir det centrala för utvecklingen i 

berättelsen. 

 

4.2. Kommunikationsbegreppet – att förmedla genom skrift 

När en författare skriver kan vi anta att det huvudsakligen är för att kommunicera något 

genom en skriven text till en läsare. Genom att kommunicera görs texten gemensam mellan 

författaren och läsaren. 

Kommunicera – efter latinets Communicare, ”att göra gemensamt”. När vi talar om 

interpersonell kommunikation görs något gemensamt mellan de individer som kommunicerar. 

Oavsett om det är en tanke, fråga, känsla eller åsikt behöver den från sändare kommuniceras 

till mottagaren för att göras gemensam. Om individerna är skickliga kommunikatörer och 

uttrycker sig på ett lättförstått sätt underlättar detta kommunikationen. Det förmedlade 

budskapet blir så lik den uppfattade som möjligt.  

                                                 
3 Olsson, Berndt & Algulin, Ingemar; Litteraturens historia i världen, Norstedts akademiska förlag, 2009 



Genom litteraturen framför vi kommunikation genom skrivna ord istället för verbalt från 

person till person. Det skrivna ordet blir en artificiell kod som förmedlar tankar, känslor och 

berättelser till den som tar emot det.  

I skriftlig kommunikation förmedlar vi samma saker på ett annorlunda sätt. Känslor, tankar 

och nyanser måste formuleras i ord och meningar på ett sådant sätt att de när en mottagare 

läser dem kommunicerar den andemening som författaren avsåg.  

Att förmedla världen är abstrakt nog, och att genom språk förmedla den abstraktionen till 

en läsare genom språk är än mer extraordinärt. Att blanda lingvistikens språklära med 

psykologin hos den som tolkar den studeras i formen av psykolingvistik, som är studiet av de 

samlade faktorer som möjliggör för människor att formulera, uttrycka, förmedla och förstå 

språk4. Oskiljaktigheten mellan språk, mentala processer och världen utanför blir uppenbar.  

 

4.3. Psykologin bakom litteraturens karaktärer 
Det saknas inte på något sätt tidigare studier om psykologin bakom de karaktärer som 

beskrivits i de romaner vi alla läst, fascinerats och förundrats över. Den inneboende 

komplexiteten i karaktären bygger upp anledningen till att vi intresserar oss till att börja med 

men bär även med sig den spänning som får oss att fortsätta läsa.  

De psykoanalytiska teorierna är utan tvekan de mest frekvent diskuterade inom området. 

Sedan psykologins födelse i slutet av 1800-talet och 1900-talets tidigare hälft har dessa 

nyttjats för litterära studier. William Wundt påpekade redan i Die Sprache att kommunikation, 

muntligt eller skrivet, har lika mycket med psykologi som med språk att göra5. Bland de mest 

använda i sådana jämförelser är de grundläggande teorierna av Sigmund Freud och även hur 

dessa tolkats av Jacques Lacan. Lacans tolkningar av Freud lyfter fram dennes beskrivningar 

av det undermedvetnas betydelse för den språkliga beskaffenheten6. Även den behavioristiska 

skolan, med sin naturvetenskapliga fokusering på endast observerbara beteenden, har länge 

                                                 
4 Altmann, Gerry T. M. (2001) The Language machine: Psycholinguistics in review, British Journal of 
Psychology, 92 sid 129-170. 
5 Wundt, Willian; Volkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und 
Sitte. Die Gesellschaft, Alfred Kroner, 1917 
6 Franzen, Carin; Till det omöjligas konst: Essäer om litteratur och psykoanalys, Göteborg 2010 



förespråkat studier av psykologi att göras oberoende av språket7. Men trots detta har de 

psykologiska teorierna i någon form även historiskt varit centrala för litteraturvetenskapliga 

tolkningar. Applikationerna begränsas endast av de psykologiska teorierna, litteraturens 

omfång och den fantasi och vilja som begränsar i vilken utsträckning vi är villiga att använda 

dem. De vanligaste är förmodligen att använda de psykoanalytiska teorierna för att identifiera 

en författares avsikt i en specifik gestaltning av en karaktär, eller att analysera karaktärens 

beteenden i sig. Men mellan författare, karaktärer och läsare finns obegränsade möjligheter 

för psykologiska appliceringar för att beskriva litterära företeelser, förhållanden eller 

fenomen. 

Psykoanalytiska teorier är idag inte lika frekvent använda för analys som de en gång var, i 

dess plats har den kognitiva psykologin tagit allt större plats. Det som skiljer psykoanalytiska 

teorier och modernare kognitiva teorier varierar självklart mellan förespråkare och tolkningar, 

men en av de huvudsakliga är hur de ser på människans ej medvetna kognitiva processer. Det 

är dessa icke-medvetna processer som den psykoanalytiska skolan benämner som 

undermedvetet och andra teorier som omedvetet. Vad huvuddelen av de psykologiska 

teorierna håller för givet att vi inte är medvetna om huvuddelen av våra mentala processer. 

Det som skiljer den psykoanalytiska beskrivningen av undermedvetet är att det representerar 

vårt egentliga jag och att de medvetna yttringar vi upplever endast är undertryckta, 

manifesterade begär från det undermedvetna.  

 Att de kognitiva teorierna idag tagit över rollen som dominerande över de psykoanalytiska 

behöver i sig inte förändra sättet vi ser på litteratur. Det centrala är fortfarande hur vi väljer att 

applicera dem på litteraturvetenskapen.  

 Att använda psykologiska teorier för att utröna avsikten eller djupet bakom en litterär 

karaktär eller bakgrunden till en fiktiv handling har sina begränsningar. Förutom det 

uppenbara att författaren redan har en baktanke med karaktärens agerande så finns självfallet 

fallen där författaren inte längre finns bland oss och kan bekräfta eller falsifiera de tolkningar 

som görs av det skrivna. 

                                                 
7 Altmann, Gerry T. M. (2001) The Language machine: Psycholinguistics in review, British Journal of 
Psychology, 92 sid 129-170. 



 Den kraftigaste begränsningen är dock att litterära karaktärer inte direkt kan studeras med 

samma strikta vetenskapliga kriterier som vi studerar människor, just för att de inte är 

levande. 

”Man får lov att vara tveksam till hur djupt man kan nå med psykoanalytiskt 
orienterade studier av litteratur, helt enkelt därför att texter ju faktiskt inte är 
människosjälar utan ett helt annat fenomen i vår herres hage.” 8 

 

 En annan variation är avvägningen mellan konst och vetenskap, och om vi klassificerar en 

roman som ett konstverk verkligen kan studera texten med det stränga förhållningssätt som 

den psykologiska vetenskapen förespråkar. 

Dock är psykologi och därmed psykologiska teorier en väsentlig del av studier av litteratur, 

främst då de omfattar människor och hur våra medvetna och omedvetna beslutsprocesser 

fungerar. Människan är avgörande för skapandet och människan är den som kommer att ta 

emot och tolka produkten av det. 

 

4.4. Efter de älskat – Direkt karaktärisering 
Efter de älskat är en lång novell med en direkt karaktärisering av en individ med emotionella 

handikapp. Den direkta karaktäriseringen betyder att läsaren får följa personens inre 

egenskaper och känslor, eller i detta fallet inledningsvis frånvaron av känslor9.  

Det som är centralt i berättelsen är individens nivå av introspektion och hur denna 

revideras under berättelsens gång. Med introspektion menas normalt tillgång till sina mentala 

processer, hur kapabel personen är att attribuera anledningarna bakom sitt eget agerande. 

Redan tidigt i novellen ges ett explicit utryck för karaktärens introspektiva drag.  

 

Det som ändrar individens syn på sig själv är mötet med en kvinna som tilltalar och 

fascinerar honom på ett sätt han tidigare inte upplevt. Detta leder till en kognitiv dissonans, ett 

missljud mellan uppfattning och beteende, som han måste åtgärda10. Kognitiv dissonans 

åtgärdas endast genom att antingen man omvärderar uppfattning eller förändrar beteende, 

eller i bästa fall gör både och. Karaktären upplever en inneboende motsättning, eller 

                                                 
8 Olofsson, Tommy; Lacan som språngbräda, recension av Franzen, Carin; Till det omöjligas konst: essäer om 
litteratur och psykoanalys, Svenska Dagbladet, 23 Mars 2010 
9 Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders; Epikanalys en introduktion, Lund 1999, s. 64  
10 Festinger, Leon.; A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press. 1957 



dissonans, för den bestridda uppfattningen att han faktiskt besitter känslor i någon form. Det 

enda sättet att reda ut denna konflikt och reducera dissonansen är att revidera uppfattningen 

eller att ge efter för de känslor som faktiskt yttrar sig. 

Karaktären gör i detta fall det senare och följer de känsloyttringar han upplever, 

känsloyttringar som i det närmaste ligger på gränslandet till fysiska begär eller besatthet. Han 

vet att han måste ha henne och sätter denna målsättning över allt annat. Det leder fram till ett 

ovanligt privat möte. Hennes sovrum blir den enda platsen där de kan mötas och stunderna 

efter att de älskar blir enda tillfället som de verkligen kan kommunicera. Karaktären hittar 

under dessa stunder något dolt i sig själv och frigörs långsamt från den emotionellt sanerade 

bubbla som utgjort hans värld. Denna dissonans och reflektion över det egna jaget går att 

jämföra med den gestaltning Albert Camus gör i Främlingen11. 

Även om kärleksbegreppet ligger nära till hands är det inte tillräckligt för att beskriva vad 

som händer. Vi kan likna det vid Duras beskrivning av kärleken i Älskaren, där en 

motsvarande förälskelse, eller snarare besatthet finns hos karaktären12. Hon skiljer på passion 

och kärlek på ett sätt som antyder att de är beroende av varandra, eller nästan varandras 

motsatser. Carin Franzen tolkar kärnfullt detta när hon menar att Duras; 

 

”…lyfter fram passionens kraft på ett sätt som gör den till den romantiska kärlekens 
motsats…I sitt skrivande frilägger hon istället en asymmetrisk figur i varje 
kärleksrelation, som blottar en omöjlighet i vår sociala samvaro.” 

 

En befogad fråga är om det är absolut nödvändigt att explicit sätta en etikett på karaktärens 

drivkrafter utan istället lämna den tolkningen öppen. Karaktären i Efter de älskat, har trots en 

god introspektion inte någon diagnos och det framgår heller inte klart av berättelsen. Det 

säkra antagande vi kan göra är att passion och kärlek inte behöver vara diametrala motsatser 

och att oftast författarna och därmed karaktärerna inte är säkra på vilken etikett som 

egentligen passar på deras drivkrafter. 

Den intressanta frågan blir hur karaktären hanterar den inneboende konflikten och genom 

detta utvecklas och driver berättelsen framåt. 

 

                                                 
11 Camus, Albert, Främlingen, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 2009 
12 Duras, Marguerite; The Lover, Harper Perennial, London, 2006 



4.5. Johari Fönster – En förklaringsmodell för självinsikt 
Det centrala i Efter de älskat liksom många andra berättelser är karaktärens emotionella 

utveckling och hur denne hanterar de nya situationerna. En förutsättning för att detta skall 

kunna förmedlas och uppskattas av en läsare är att karaktärens utveckling sker i samma takt 

som utvecklingen av läsarens uppfattning. För att försöka illustrera detta kommer nedan en 

psykologisk förklaringsmodell av psykologerna Joesph Luft och Harry Ingham att användas 

för att beskriva detta förhållande. Modellen kallas Johari Fönster efter en sammansättning av 

upphovsmännens förnamn och togs fram under 1950-talet vid University of Southern 

California13. 

Det är en modell som huvudsakligen används för att beskriva kvalitén i interpersonell 

kommunikation, alltså en direkt verbal kommunikation och inte primärt genom text. Modellen 

är indelad i graden av öppenhet sett ur både individens självinsikt och andras insyn i personen 

kopplat till dennes öppenhet. Detta skapar en fyrfältsmodell som indelas i de subjektiva 

kategorierna; ”Vad jag vet om mig själv” respektive ”Vad jag inte vet om mig själv”. Detta 

kompletteras av andras syn på individen och dennes öppenhet, indelat i; ”Vad andra vet om 

mig” och ”Vad andra inte vet om mig”. Detta illustreras i figuren nedan (figur 1). 

Vad jag vet Vad jag inte vet
om mig själv om mig själv

Vad andra        
vet om mig

Vad andra inte 
vet om mig

Öppna fältet Blinda fältet

Fasaden Okända fältet

 

Figur 1;. Johari Fönster. 

Vad jag vet om mig själv och Vad andra vet kallas för det Öppna fältet eller Arena. En god 

kommunikation med en individ som är lyhörd och positiv till förändring gör att det Öppna 

                                                 
13 Luft, J. and Ingham, H. (1955) The Johari window, a graphic model of interpersonal awareness, Proceedings 
of the western training laboratory in group development. Los Angeles: UCLA 



fältet ökar i omfattning. Det blinda fältet är det andra vet om mig men jag själv inte vet, 

sådana saker som jag inte har självinsikt att se eller på annat sätt inte blivit medveten om. 

Fasaden är vad jag vet om mig själv men som andra inte vill, kan eller får se. Detta fält ökar 

då en person döljer mycket om sig själv. Det okända fältet är vad varken jag eller andra vet 

om mig själv, det okända som ännu ej är utforskat. 

Modellen är ett relativt enkelt verktyg för att beskriva interpersonell kommunikation. 

Genom att vara tydlig i sin kommunikation gentemot andra och samtidigt lyhörd för feedback 

och förändring utvecklas individen från en sluten person till en öppen person (Figur 2) 

 

 

→
Sluten person

Öppen person

 

Figur 2. Utveckling från en sluten person till en öppen person. 

Utvecklingen är något som sker under den kommunikativa processen. Det är inte realistiskt 

eller ens önskvärt att uppnå en total öppenhet. Det blinda fältet måste få finnas. Vissa delar av 

vårt omedvetna kommer alltid att förbli dolt, full introspektion är inte realistiskt att uppnå, 

och alla delar skall inte visas för andra.  

 

4.6. Applicerig av förklaringsmodellen för att beskriva litterära 
karaktärer 

Även om Johari fönster används för att illustrera interpersonell kommunikation går det direkt 

att ersätta karaktären som författaren presenterat honom och mottagaren som läsaren. 



Variablerna blir då vad Karaktären vet kontra inte vet om sig själv och vad Läsaren vet och 

inte vet om karaktären. Detta illustreras i figuren nedan (figur 3). 

Vad karaktären  Vad karaktären inte
vet om sig själv   vet om sig själv

Vad läsaren 
vet

Vad läsaren 
inte vet

Öppna fältet Blinda fältet

Fasaden Okända fältet

 

Figur 3; Modifierat Johari Fönster 

Precis som innan ses inte detta statiskt utan beskriver förmedlandet av ett skrivet budskap, 

läsandet och tolkningen av en läsare. Utvecklingen sker under läsandets gång. Karaktärens 

utveckling tillsammans med läsarens slutsatser bär historien framåt (figur 4). 

→ Känt

↓
Läsarens 
slutsatser

F
or

ts
at

t  
 

po
te

nt
ia

l
Karaktärens utveckling Läsarens slutsatser Utvecklingen

 

Figur 4; Karaktärens utveckling och Läsarens slutsatser utökas under historiens gång 

I slutet skall det fortfarande finnas fält som är okända för läsaren, karaktären och för båda. 

Det måste finnas kvar en spänning över vad som kunnat vara efter att berättelsen är avslutad. 

Karaktärens fortsatta potential till utveckling och läsarens personliga slutsatser bildar den 

idévärld som kommer att kittla vår fantasi även efter att berättelsen har nått sitt slut. 



Personens öppna jag utvecklas med självinsikt. Detta måste göras i tempo med hans egen 

förmåga att utvecklas som karaktär och läsarens förmåga att dra sina egna slutsatser. Risken 

med att berätta för lite är självfallet att tappa spänningen på samma sätt som att en författare 

berättar för mycket eller för explicit riskerar att skriva läsaren på näsan.  

 

5. Diskussion 
För att undersöka om modellen är applicerbar på Efter de älskat kommer diskussionen att utgå 

från de kategorier vi ställt upp; Vad Karaktären vet eller inte vet (karaktärens utveckling) och 

vad Läsaren vet eller inte vet (läsarens slutsatser). För att summera kommer detta diskuteras 

och övergripande slutsatser redovisas. 

 

5.1. Karaktärens utveckling 
Vad karaktären vet om sig själv i början av Efter de älskat verkar vid en första anblick vara en 

grundad uppfattning om sina egna mentala processer. Närmast som att karaktären känner sig 

tillfreds med att inte ha några emotioner som påverkar honom. Då karaktären uttrycker sig i 

första person förmedlar han tidigt sin bild av sig själv. 

 

”När människor pratar om känslor; Glädje, ilska, avsky, rädsla, sorg gör de det med en 
igenkänning och en självklarhet eftersom de alla upplevt de olika känslorna. Jag har 
inte det. När någon annan minns en lycklig stund i deras liv och genast återupplever 
känslan den skapade minns jag bara händelseförloppet. Exakt vad som hänt minns jag 
alltid i full detalj. Men eftersom inget känslomässigt finns att komma ihåg förblir jag 
oberörd.”14  

 

Karaktären har en självinsikt och självdistans som inte alla människor har. Han är inte bara 

medveten om vilka emotionella tillkortakommanden han har utan även hur de påverkar 

honom vilket pekar på en själviakttagelse av det egna medvetandet. I en tillbakablick 

beskriver karaktären stunder av våld som ett substitutbeteende för sina emotionella 

tillkortakommanden.  

 

”Det var känslan av beröring som äntligen kommit till mig. Hela min kropp strävade 
efter minsta beröring eller smekning så desperat att den skulle ha nöjt sig med vad som 
helst. I beröringens frånvaro tog våldet plats.”15 

                                                 
14 Bergman, David; Efter de älskat, Enköping, 2010, sid 4 
15 Bergman, David; Efter de älskat, Enköping, 2010, sid 21 



 

Första mötet med kvinnan i berättelsen medför en avgörande punkt. Där presenteras ett 

begär som karaktären inte upplevt tidigare och som driver honom. Inte romantiskt eller rent 

emotionellt utan fysiskt drivande. En ren besatthet driver honom efter kvinnan till ett möte 

som slutar med att de älskar. Här beskrivs karaktärens reaktioner i tredje person av ett 

berättar-jag som tillåter berätta utförligare om karaktärens omedvetna processer än karaktären 

själv i första person. 

 

”Han hade aldrig känt en ensamhet som han kände vid det tillfället. När de älskat hade 
han känt den exakta motsatsen.”16 

 

Mötena i hennes sovrum blir det enda tillfället där de kan träffas. Kvinnan han möter uppvisar 

antisociala tendenser och tillitsproblem men upplever uppenbarligen även hon en dragning till 

honom. Han underkastar sig hennes behov av kontroll för att kunna fortsätta den kontakt de 

utvecklar och vad den innebär. Under de stunderna de befinner sig tillsammans upplever och 

reflekterar han över sina egna reaktioner på ett analytiskt sätt 

  

”Han försökte förklara för sig själv hur han kunde känna sig trygg och rädd på samma 
gång. Han hade aldrig känt sig så utelämnad tidigare. Men när han var med henne så 
kände han sig fullkomligt säker för första gången i sitt liv. Han var trygg. Han var 
älskad.”17 

 

Under berättelsens gång börjar karaktären ifrågasätta sina tidigare antaganden och 

anledningarna till att han agerat som han gjort under de tidigare händelserna. Om han 

verkligen inte hade några känslor, vad var det då som hade fått honom att väja för en 

barnvagn? 

 

”…istället hade jag drabbats av…jag vet faktiskt inte vad. Vad det än var hade det fått 
mig att gira av vägen. Att inte veta varför jag reagerat som jag gjorde störde mig.”18 

 

Det är inte möjligt att tydligt definiera exakt hur långt karaktärens utveckling sträcker sig men 

helt uppenbart att han genom sina egna reaktioner och reflektioner uppnår en större 

                                                 
16 Bergman, David; Efter de älskat, Enköping, 2010, sid 22 
17 Bergman, David; Efter de älskat, Enköping, 2010, sid 23 
18 Bergman, David; Efter de älskat, Enköping, 2010, sid 34 



självinsikt. Det är även hans emotionella drivkrafter, medvetna eller omedvetna, som 

framkallar de beteenden som är centrala för berättelsen.  

 

5.2. Läsarens uppfattning 
De uppfattningar om texten som kommer att föras fram har inkommit dels via diskussioner 

under de ordnade textseminarier som genomförts, men dels även genom personlig skriftlig 

feedback från kursdeltagare angående deras synpunkter på olika delar av texten och ur olika 

aspekter. 

 Individens mer eller mindre emotionella känsloyttringar har varit det som mest frekvent 

diskuterats under seminarietillfällen och även vad som föranlett mest skriftlig feedback. 

Läsaren har blivit presenterad för karaktärens utveckling som den presenterats tidigare i 

uppsatsen och får följa den emotionella utveckling som han genomgår. Det finns en fråga som 

explicit ställts fler gånger än andra; 

”Vad har han för diagnos?”19 
 

Det finns flera tillfällen när denna fråga väckts, dock mest frekvent rörande gången 

karaktären första gången ser kvinna han senare inleder ett förhållande med och första gången 

han hör henne sjunga.  

”Det är också den här känsloyttringen som gör mig osäker på vilken sorts diagnos han 
kan ha.”20 

 

Frågan i sig är inte lika viktig som att läsaren har reagerat på de delar i berättelsen som för 

fram sådana frågor. Delar i karaktäriseringen gör att läsaren försöker sätta en etikett på 

karaktären.  

 Att det inte finns någon självklar diagnos på karaktären beror huvudsakligen på att han är 

en karaktär och inte en verklig person, men även på att han är skapad för att i viss mån ge 

motstridiga intryck, det som skapar den inneboende konflikt som bygger upp historien. Detta 

uppmärksammas också av flera läsare. 

                                                 
19 Eriksson, Magnus; diskussion under Workshop, Växjö 
20 Linde, Camilla; Mail via FirstClass  den 10 januari 2010. 



”Jaget nämner ofta att han inte har några känslor. Det där tycker jag inte stämmer. Det 
finns flera exempel. För det första talar ha om känslor. För det andra har han bevisligen 
sådana då han uttalar sig om gästerna vid faderns begravning. ”21 

 

”Psykopat? Kanske inte så drastiskt, men Erik verkar vara mycket distanserad till 
känslor som vi andra tuggar i oss utan att tänka på det. Som om han inte har kontakt 
med dem? Drift verkar han ha tillgång till.”22 

 
Mot slutet möter läsaren en mer emotionellt utvecklad individ som de fått följa med i 

utvecklingen. Från slutenhet till öppenhet, från känslolös till känslostorm. 

 Det som finns kvar är fortfarande ytterligare utrymme för utveckling från karaktärens sida. 

Den potential som återfinns när författaren avslutat berättelsen och som måste få finnas. 

Genom det möjliggör vi även månen för läsarens slutsatser. Vi undviker att skriva för mycket 

utan berättar endast tillräckligt mycket för att läsaren själv kan dra sina slutsatser. 

Precis som i den ursprungliga versionen av modellen är det inte realistiskt att uppnå full 

öppenhet. En helt öppen och medveten person utan något dolt finns lika lite som en fullt 

genomskinlig karaktär erbjuder någon spänning eller intressant potential.  

Att lägga denna slutpunkt tillräckligt långt ut för att erbjuda karaktärens utblomning utan 

att skriva läsaren på näsan blir den centrala frågan i hur långt den kommunikativa processen 

mellan författare, genom karaktären till läsaren skall drivas.  

 

5.3. Slutsatser: 
Den generella slutsatsen är att denna modell fungerar för att illustrera samspelet mellan 

karaktär och läsare i just detta fall. Dock finns det frågetecken angående generaliserbarheten 

eller appliceringen av den på andra verk och för andra ändamål. Detta beror på ett antal 

anledningar men huvudsakligen därför att karaktärer är just litterära karaktärer, produkter av 

författarens fantasier men inte på något sätt levande människor.  

En annan relevant fråga är om läsarna i detta fallet är en representativ målgrupp för denna 

typ av jämförelse. De synpunkter som framförts har getts i positiv och konstruktiv feedback 

av läsare som hade ett kritiskt förhållningssätt då de började läsa texten. Detta ger självklart 

                                                 
21 Napadow, Britt-Lis, Mail via FirstClass  den 11 Januari 2010 
22 Qvandt, Charlotte, Mail via FirstClass  den 11 Januari 2010 



relevanta synpunkter men dock möjligen av en typ som en vanlig läsare inte skulle ha tolkat 

texten. 

 

6. Sammanfattning 
Det är fullt möjligt att applicera den presenterade modellen på den text som diskuterats, dock 

är det relevant att ifrågasätta varför? En relevant fråga är till vilket syfte vi bör genomföra det 

och vilka möjligheter detta ger för framtida arbete? De huvudsakliga slutsatserna och 

kvarstående frågeställningar blir: 

1. Den presenterade modellen är inte optimal för att beskriva en kommunikativ process 

förmedlad i text. Dock går förmedlandet från en författare till en läsare med fördel att 

beskriva och diskuteras med ett förhållningssätt som grundar sig i kognitiv psykologi 

framför psykoanalytiska teorier. Kommunikationen mellan författare, genom karaktär 

till en läsare  

 

2. Karaktärsbegreppet är mångfacetterat. De olika möjliga förhållningssätt mot 

karaktärer kan vara lika skiftade som författares beskrivningar av dem. Även om vi 

förmodligen aldrig kommer att kunna studera litterära karaktärer kommer de alltid att 

vara en skapelse av en verklig person på vilken psykologins lagar är mer gällande. Det 

finns förmodligen alltid en medveten eller omedveten tanke bakom varför en karaktär 

skapats på det sätt de gjorts. 

 

3. Att beskriva litterära karaktärer och ge dem liv, och dessutom göra detta på ett sådant 

sätt att det tilltalar en läsare är inte på något sätt enkelt eller utan utmaningar. Det är 

förmodligen inte möjligt att reducera denna konst i sig till någon form av relativt enkel 

linjär eller icke-linjär vetenskaplighet modell. Vi måste ta hänsyn till den upplevda 

anledningen att en författare skriver. Är avsikten att bearbeta något man inte har för 

avsikt publicera under sin livstid, är det att gestalta en karaktär mer biografiskt eller är 

det helt fokuserat på att ge en läsare en rik upplevelse i läsningen? Det ena behöver 



inte utesluta det andra men påverkar det förhållningssätt vi tar i psykologiska studier 

av texterna. 

 

Kommunikationen är beroende av författarens presentation av karaktären och faller därmed 

om denna inte är tillräckligt tydlig (eller meningsfullt otydlig). Detta har uttryckts 

välformulerad genom feedback på den diskuterade texten. 

”Du måste vägleda dina läsare eller förvirra dem på ett oupphörligt intresseväckande 
sätt” 23 

 

 Att använda ett psykologiskt förhållningssätt för att göra detta är förmodligen en 

förutsättning för att kunna föra fram en läsbar text. Dock är det inte säkert att detta låter sig 

göras genom en enkel modell som dessutom skapats för andra syften. 

 Varför är det då så? Den mänskliga psykologin är inte alltid lätt att förstå. Är det något 

kommunikationsvetenskapen säkert kan säga är det att en mottagare inte alltid uppfattar ett 

budskap på samma sätt som en annan mottagare skulle ha gjort. Det är detta som gör att vi 

drar olika slutsatser, uppskattar olika saker och läser olika böcker. Om författaren skall göra 

något åt detta är förmodligen ingen enkel fråga men det är en komplex fråga som vi 

förmodligen aldrig fullt kan besvara. 
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