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1 INLEDNING 

 

I januari 2012, kom Felicia Feldts bok Felicia försvann
1
 ut. Boken väckte stor uppmärk-

samhet då den syntes vara en oförsonlig uppgörelse mellan författaren och hennes mor. 

Modern är Anna Wahlgren, upphovsman till bland annat Barnaboken från 1983
2
. I Felicia 

försvann redogör berättarjaget för en traumatisk barndom kantad av alkohol och ständiga 

uppbrott och en uppväxande kvinnas ångest, depression och försök att försonas med sin mor.
3
 

 Felicia Feldt är inte ensam om att skriva litteratur som synes handla om självupplevda, 

traumatiska händelser. Under de senaste åren har bland annat Patrik Sjöberg, Annika Östberg 

och Zlatan Ibrahimovic gjort samma sak. Vad är drivkraften bakom detta behov hos 

upphovsmannen? Maria-Liisa Järvelä skriver i sin avhandling Why hath this lady writ her own 

life…?” Auto/biography from feminist perspectives (1996) att författandet av självbiografin 

har en terapeutisk funktion.
4
 Är det svaret på frågan, att det handlar om en psykisk ”läkning”? 

1.1 Syfte 

I min uppsats har jag för avsikt att undersöka om den terapeutiska funktionen finns med som 

ett ändamål för författaren till en självframställd text. Primärlitteraturen utgörs av Felicia 

Feldts Felicia försvann
5
 och i min analys appliceras psykoanalytisk teori. Begreppet psyko-

analys härrör från Sigmund Freud, som i Självbiografi och andra skrifter som belyser 

psykoanalysens utveckling, beskriver terapiformen. Enligt Freud innebär begreppet att 

terapeuten avslöjar plågsamma bortträngningar hos patienten och ersätter dem med medvetna 

ställningstaganden som kan leda till accepterande eller förkastande av det som tidigare har 

förträngts.
6
  

 I Barnaboken
7
 gav Wahlgren med utgångspunkt i sin egen familj, råd till föräldrar vad 

gäller barnuppfostran. Wahlgren rönte stora framgångar med boken, men hon fick också kritik 

för sin auktoritära framtoning och tvärsäkra uttalanden. Fram till att Felicia försvann
8
 

publicerades 2012 har hon förblivit oemotsagd offentligt från något av sina barn. Jens 

Liljestrand skriver i en recension av Felicia försvann i DN:n nätupplaga, att han aldrig har läst 

en bok som är så fylld med hat till en förälder. Han skriver att mamman hängs ut som alko-

holiserad, nyckfull och med bisarra uppfostringsidéer.
9
 Liljestrands beskrivning är adekvat. 

                                                 
1
 Felicia Feldt, Felicia försvann, Stockholm 2011. 

2
 Anna Wahlgren, Barnaboken, Stockholm 1983. 

3
 Feldt, 2011. 

4 Anna-Liisa Järvelä, ”Why hath this lady writ her own life…?” Auto/biography from feminist perspectives, Oulu, 

1996, s. 147. 
5
 Feldt, 2011. 

6
 Sigmund Freud, Självbiografi och andra skrifter som belyser psykoanalysens utveckling, Stockholm 1989, s.29. 

7
 Wahlgren, 1983. 

8
 Feldt, 2011. 

9
 http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/felicia-feldt-felicia-forsvann (2012-02-04). 
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Det är en svart uppväxtskildring som präglas av mammans missbruk och berättarjagets 

längtan till en frånvarande far. Vardagen ter sig otrygg med ständiga uppbrott – mellan åren 

1967-1985 19 st. – runtom i Sverige och även utomlands.
10

 Det vuxna berättarjaget beskrivs 

som en trasig kvinna med depressioner och självmordstankar. Hon kämpar för att få till en 

egen ny familj och uppnår till slut en slags försoning med sig själv och sitt livsöde, dock inte 

med sin mor.  

 Sociologen och genusforskaren Anna Johansson skriver i Narrativ teori och metod Med 

livsberättelsen i fokus 
11

 att berättandet har fått en alltmer erkänd plats i kliniskt och praktiskt 

arbete inom psykoterapi. Genom att berätta om sitt liv blir det kaotiska till ordning, skriver 

hon.
12

  Forskaren Marie Öhman redovisar i ”Här kan jag äntligen tala” Tematik och litterär 

gestaltning i Åsa Nelvins författarskap (2007) 
13

 belägg för att författandet om en persons eget 

liv kan terapeutiskt vid en depression.  

 Felicia försvann torde, med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar, lämpa sig väl för 

en psykoanalytisk analys. Min frågeställning lyder: Vad i Felicia Feldts bok Felicia försvann, 

kan tänkas utgöra en terapeutisk funktion för författaren? 

1.2 Metod 

Det finns ett problem med min frågeställning. Det är omöjligt att veta för såväl läsaren som 

författaren om det som står i boken är sant. Michel de Montaigne (1533-1592)
14

 upptäckte att 

självskrivande innebär en fördubbling av jaget, skriver Arne Melberg i Självskrivet Om 

självframställning i litteraturen.
15

 Det skrivande jaget reflekterar över det jag som har levt 

och nu lever, vilket gör att det skapas en distans till det Själv som det ska redogöras för.
16

 

Melberg använder sig av begreppet ”självframställning” för att sammanfatta texttyperna 

självbiografi, självporträtt, memoarer, minnen etc.
17

 Då min avsikt inte är att fördjupa mig i 

huruvida Felicia försvann är sann eller inte, anammar jag detta begrepp.  

 Författaren Philippe Lejeune, skriver Melberg, bedrev ett livslångt arbete med att 

analysera självbiografisk teori. Lejeune menade att det krävdes en ”pakt” eller ett ”kontrakt” 

mellan författaren och läsaren där författaren försäkrar att den är den som boken berättar 

om.
18

 Ett sätt att identifiera denna pakt eller kontrakt på, är att använda sig av Gérard Genettes 

                                                 
10

 Feldt, s. 37. 
11

 Johansson, s. 17. 
12

 Anna Johansson, Narrativ teori och metod  Med livsberättelsen i fokus, Lund 2005, s. 17. 
13

 Marie Öhman, ”Här kan jag äntligen tala” Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap, Örebro 

2007, s. 15. 
14

 NE, http://www.ne.se/sok?q=montaigne, (2012-05-05). 
15

 Arne Melberg, Självskrivet Om självframställan i litteraturen, Stockholm 2008, s. 17. 
16

 Ibid. 
17

 Melberg, s. 7. 
18

 Melberg., s. 12. 
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fem typer av transtextuella relationer, vilka han presenterar i Palimpsests
19

. Genette skriver att 

man genom att t.ex. studera ett verks omslag, titel och illustrationer, Paratexter, kan hitta 

självbiografins genrekontrakt. För att i någon mån belysa huruvida Felicia försvann torde 

uppfattas av en implicit läsare vad gäller genre, analyserar jag verket utifrån Genettes 

transtextuella relationer. Jag kommer även i detta sammanhang att nämna Klaus W. Hempters 

forskning om genreproblematiken som han redovisar i artikeln ”Genreteoretisk problematik”  

i Genreteori.
20

.  

 För att närma mig frågeställningen narratologiskt använder jag Anna Johanssons 

Narrativ teori och metod Med livsberättelsen i fokus.
21

 Med utgångspunkt i denna belyser jag  

berättandet som social handling, psykoterapi som berättande och narrativ terapi. Härefter  

närmar jag mig huvudfrågan; ”Vad i Felicia Feldts Felicia försvann, kan tänkas utgöra en 

terapeutisk funktion för författaren?” Jag presenterar den psykoanalytiska kritiken med hjälp 

av Peter Barrys Beginning Theory an introduction to literary and cultural theory.
22

 Lars 

Nylander Litteratur & psykoanalys
23

 samt Peter Brooks Psychoanalysis and storytelling.
24

 Jag 

kommer även att hänvisa till Sigmund Freuds Självbiografi och andre skrifter som belyser 

psykoanalysens utveckling
25

, där han redogör för terapiformen psykoanalys. Med ledning av 

sammantagna referenslitteratur kommer jag att analysera primärlitteraturen, Felicia försvann.. 

2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

2.1 Felicia Feldts Felicia försvann 

Felicia Feldts bok Felicia försvann kom ut så sent som i januari år, 2012, vilket gör att det 

inte har bedrivits någon forskning på den. Boken rönte dock mycket uppmärksamhet redan 

före publiceringen, och författaren gav intervjuer i såväl etern som dagspress. Jag kommer i 

min analys att använda mig av en intervju som Feldt gav för Sveriges radio i januari 2012.
26

  

2.2 Självbiografin som psykoanalys för författaren 

I Maria Jönssons avhandling Som en byracka (2006)
27

 redogör Jönsson för Agneta Klingspors 

författarskap över tre decennier. Avhandlingen är analyserad ur ett feministiskt perspektiv, 

men det finns hållpunkter som är intressanta även ur ett psykoanalytiskt förhållningssätt. 

Jönssons analys bygger på tesen att Klingspors författarskap handlar om att ”komma till tals” 

                                                 
19

 Gérard Genette, Palimpsests, Nebraska, 1997. 
20

 Eva Haettner Aurelius & Thomas Götselius, (red) Genreteori, Stockholm 1997, Klaus W. Hempfer, s. 101. 
21

 Anna Johansson, Narrativ teori och metod, Lund, 2005, s. 107. 
22

 Peter Barry, Beginning Theory an introduction to literary and cultural theory, Manchester and New York 2009. 
23

 Lars Nylander (red), Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, 

Stockholm 1986. 
24

 Peter Brooks, Psychoanalysis and Storytelling, Oxford, 1994. 
25

 Sigmund Freud, Självbiografi och andra skrifter som belyser psykoanalysens utveckling, Frankfurt am Main 

1940–1950. 
26

 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=478&grupp=8701 (2012-02-28). 
27

 Maria Jönsson, Som en byracka Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap, Umeå 2006. 
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vilket även min uppsats till viss del belyser. Anna Johansson beskriver i Narrativt teori och 

metod Med livsberättelsen i fokus
28

 olika modeller för berättelseanalys. En modell som jag 

intresserat mig för är den som tar upp berättelsens funktioner, sammanhang och konsekvenser 

där Johansson fokuserar på berättelsens kulturella, sociala och psykologiska sammanhang.
29

  

 I ”Här kan jag äntligen tala” Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins 

författarskap (2007)
30

 gör Marie Öhman en analys av Åsa Nelvins författarskap som delvis 

belyser författarens texter ur ett psykologiskt perspektiv, vilket jag kort kommer att beröra.  

2.3 Identifiering av genren självbiografi 

För att identifiera genren i Felicia försvann använder jag mig av Gérard Genettes modell med 

fem transtextuella transaktioner, som han redovisar i Palimpsests
31

. Jag använder mig även av 

Klaus W. Hempfer artikel ”Genreteoretisk problematik” i Genreteori
32

 där Hempfer 

diskuterar teoretiska begreppsbildningar.  

2.4 Den psykoanalytiska metoden 

Peter Barrys Beginning Theory An introduction to literary and cultural theory
33

 är lämplig att 

använda för att få en övergripande presentation av Freuds idéer bakom psykoanalysen, och en 

redogörelse för vad en Freudiansk psykoanalytisk litteraturkritiker gör. Jag använder även 

Lars Nylanders (red.) Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern psykoanalytisk 

litteraturtolkning
34

. Peter Brooks ger i sin Psychoanalysis and Storytelling
35

 sin syn på 

metodens möjligheter och tillkortakommanden, vilken jag också hänvisa till. 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANALYSEN 

 

Initialt kommer jag att utreda vad en självframställd text är, redogöra för Gérard Genettes 

modell med fem transtextuella funktioner, och applicera denna modell på Felicia försvann. 

Jag kommer också att redogöra för den terapeutiska funktionen för författaren av 

självframställda texter. Slutligen kommer jag att beskriva den psykoanalytiska analysen med 

dess möjligheter, men också svårigheter till tillämpning.  

                                                 
28

 Anna Johansson, Narrativ teori och metod Med livsberättelsen i fokus, Stockholm 2005. 
29

 Johansson, s. 21. 
30

 Marie Öhman, ”Här kan jag äntligen tala” Tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap, 

Örebro, 2007. 
31

 Genette, s. 2ff. 
32

 Eva Haettner Aurelius & Thomas Götselius, (Red) Genreteori, Stockholm 1997, Klaus W. Hempfer 

”Genreteoretisk problematik”, s. 101. 
33

 Peter Barry, Beginning Theory An introduction to literary and cultural theory, Manchester 2009. 
34

 Lars Nylander (red.) Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, 

Stockholm, 1986. 
35

 Brooks. 
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3.1 Vad är en självframställd text? 

Arne Melberg skriver i Självskrivet Om självframställning i litteraturen
36

 att de traditionella 

termerna självbiografi, självporträtt, memoar etc. är belastade med litterär metafysik. Det är 

lätt att man, när man ska fastställa en texts genre, hamnar i en antingen-eller-definition, 

skriver han.
 37

 Om man använder sig av begreppet självframställning kommer man ifrån detta 

problem. Frågan kvarstår dock, hur kan författaren själv veta att det som den skriver är sant? 

Montaigne, skriver Melberg, var den som öppnade självframställningens/ själv- 

skrivandets/självbiografins moderna historia, och upptäckte att självet varken identifierades 

eller stabiliserades av skrivandet. Montaigne ansåg att jaget fördubblas när det i ett 

självbiografiskt projekt ska skriva om sig själv och att detta mäter ut en distans till det Själv 

som ska biograferas.
38

 Denna distans blottas och kan studeras dagligen i texter skrivna i 

sociala forum som Facebook och Twitter där vi, när vi känner bakgrund till en händelse som 

beskrivs, kan observera förskönande bilder och beskrivningar. 

 Mot bakgrund till ovan beskrivna problematik föredrar jag att använda mig av begreppet 

självframställan när jag ska analysera Felicia försvann. Det är omöjligt för såväl författaren, 

läsaren eller förlaget att veta om en självbiografi verkligen är en helt sann berättelse. Det finns 

dock en grundtes vad gäller genren, vilken jag ämnar utgå ifrån: En självframställd text är en 

text som synes handla om författarens liv. 

3.2 Identifiering av genren självbiografi 

För att författaren och läsaren ska förstå varandra behöver de förfoga över samma kod. Om 

deltagarna talar samma språk behärskar de också samma kod. Inom litteraturvetenskapen talar 

man om det naturliga språket, ett ”bildningsspråk”. Normalspråkets predikat
39

 är inte entydigt 

utan kan betyda olika saker i olika kontexter. Det skriver Klaus W. Hempfer i artikeln 

”Genreteoretisk problematik” i Genreteori.
40

 För att en läsare ska kunna avgöra vilken genre 

en viss bok ska inordnas i, krävs det alltså att boken som predikat sänder ut dessa signaler till 

läsaren.  

 Gérard Genette har utformat en modell för att identifiera ett verks pragmatiska 

dimension. I Palimpsets redogör han för modellen med fem transtextuella relationer.
41

 Den 

första relationen som beskrivs är Intertextualitet.
42

 Med detta menas en texts relation av 

samtidig närvaro av två eller flera texter. Det rör sig om allt från citat, plagiat till allusion. 

                                                 
36

 Melberg, s. 10. 
37

 Ibid. 
38

 Ibid., s. 17. 
39

 Ett predikat är ett namn som kan tillerkännas ett föremål, t.ex. bok, liten, hopp osv. 
40

 Eva Haettner Aurelius & Thomas Götselius (red), Genreteori, Klaus W. Hempfer ”Genreteoretisk problematik”, 

Lund, 1997, s. 101. 
41

 Gérard Genette, Palimpsests, Nebraska 1997, s. 2ff. 
42

 Ibid., s. 1f. 
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Paratext 
43

 skriver Genette, utgörs av det litterära verkets helhet och ut till verkets titel, 

undertitel, mellanrubriker, förord, efterord, företal, inledningar m.m. Det handlar också om 

noter i marginalen, sidfoten, eftertexten, epigrafer, illustrationer, baksidestexter, band och 

inbindning. Genette skriver att detta är de viktigaste hållpunkterna för att identifiera verkets 

pragmatiska dimension, alltså hur det påverkar läsaren. Det här man hittar självbiografins 

genrekontrakt. Metatextualiteten
44

 har en ”kommentarrelation” vilken förenar en text med en 

annan på ett fenomenologiskt sätt. Detta sker i tysthet, utan citering. Man kritiserar något i det 

tysta. Arketextualiteten
45

 är den mest abstrakta och implicita transtexten. Det handlar om en 

helt stum relation som på sin höjd sägs av ett paratextuellt omnämnande, t.ex. i titeln som 

Dikter eller Essäer. Stumheten kan bero på att författaren inte vill framhäva något uppenbart. 

Texten har ingen förmåga att känna igen och identifiera sig själv utan det måste läsaren göra. 

Relationen mellan läsaren och texten är implicit och man vet att genreförnimmelsen vägleder 

läsaren och bestämmer dess ”förväntningshorisont”. Med hypertextualitet
46

 menar Genette 

alla relationer som förenar en text B (hypertext) med en text A (hypotext). Denna härledning 

kan antingen vara av ett deskriptivt eller intellektuellt slag där en metatext, t.ex. en sida ur 

Aristoteles Poetik, ”talar” om en annan text, t.ex. Kung Oidipus. Det handlar om att trans-

ponera handlingen i Odyssén till 1900-talets Dublin. Hypertext säger Genette vara varje text 

som är härledd ur en föregående text via enkel transformation eller genom indirekt 

transformation.  

3.3 Är Felicia försvann en självframställd text? 

Omslag och paratexter är de viktigaste hållpunkterna för att identifiera verkets pragmatiska 

dimension, alltså hur det påverkar läsaren. Det är här man hittar självbiografins genrekontrakt, 

skriver Genette.
47

 Omslaget till Felicia försvann är ett fotografi där en ung kvinna håller sin 

arm runt en annan äldre kvinna samtidigt som hon tittar bort från henne. Bilden är tagen, eller 

beskuren, så att endast halva den äldre kvinnan syns. Med stora gula bokstäver står titeln, 

Felicia försvann, över den unga kvinnans huvud. Under titeln står författarens namn, Felicia 

Feldt. Boken framsida sänder ut signaler om att genren är en självframställning. Titeln på 

boken, Felicia försvann, innehåller samma namn som författarnamnet, Felicia, vilket en 

implicit läsare torde tolka som att författaren till boken är samma person som boken handlar 

om. För mig som är bekant med hur Anna Wahlgren ser ut, uppfattar – trots att bilden av 

henne är halv – att den äldre kvinnan på fotografiet föreställer henne. Det är troligt att en 

läsare med samma förförståelse uppfattar bilden på samma sätt.  

                                                 
43

 Genette, s. 2ff. 
44

 Ibid., s. 4.  
45

 Ibid.  
46

 Ibid., s. 5.  
47

 Ibid., s. 3.  
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 På bokens baksida står ett citat ur boken: ”En sak ska du ha klart för dig. Att här vill jag 

inte se några sura miner. Jag vill se en glad flicka. Har du förstått?” I texten under citatet 

förklaras genom en homodiegetisk berättare vem som anfört texten i citatet: ”Och visst, jag 

förstår. Jag har fått en hårt åtstramande fläta av mamma och en tillrättavisning. […].” Härefter 

gör en heterodiegetisk berättare ett förtydligande: ”Felicia är barn nummer tre, sen blev de 

nio. En bror dog, men de var ändå en flock. Papporna var fyra, männen är ännu fler. Och bara 

en mamma. Världens bästa mamma? Expert på barnuppfostran i alla fall, om hon får säga det 

själv. Men Felicia försvann, och ingen kunde säga hur. Nu gör hon det.” Den heterodiegetiska 

berättaren fortsätter: ”Felicia försvann är en skildring av en barndom i kanten av det skarpa 

ljuset från den scen där modern ständigt uppträdde. Där flocken skulle vara det levande 

beviset på framgången. Det är en berättelse om rätten att vägra att försonas.” Det står inte 

klart i texten att det rör sig om en självframställd text, men citatet ur boken visar att det är en 

homodiegetisk person som berättar.  

 På första sidan i boken står en tillägnan: ”Till min pappa”. Detta är en paratext som 

förstärker kontraktet mellan författare och läsare vad gäller det självbiografiska kontraktet. 

Det finns i boken även en hög närvaro av intertextualitet vilket ytterligare bidrar till det  

självbiografiska kontraktet. Bilden på bokens framsida där en halv Anna Wahlgren är 

fotograferad är ett exempel på detta. Anna Wahlgren är för många känd som författare till 

boken Barnaboken 
48

 och för den som har läst boken kanske minns att hon i denna nämner 

några av sina egna barn vid namn, bland annat Felicia. Denna intertextualitet förstärks i Feldts 

bok då hon skriver: ”Mamma ger ut boken om barnuppfostran 1983 […]”
49

.  

 Ett nämnvärt exempel är en händelse som Feldt beskriver under rubriken ”Nyponsoppa 

och skorpor, 1972”. Denna händelse beskriver även Anna Wahlgren i sin bok Barnaboken 

under rubriken ”Gåvan”
50

, men ur sitt perspektiv. Här gör Feldt en fenomenologisk 

kommentarrelation metatextuellt mellan hypotexten och hypertexten. För en läsare som är 

välbekant med Barnaboken torde det självbiografiska kontraktet förstärkas av denna 

metatextuella allusion. 

 Arketextualiteten är den mest abstrakta och implicita transtexten, menar Genette.
51

 Det 

handlar om en helt stum relation som på sin höjd sägs av ett paratextuellt omnämnande. Ett 

exempel på arketextualitet är kontrasterna mellan gult och svart på bokens omslag. Framsidan 

har ”glada” färger och visar upp två leende personer som är nära varandra. Bokomslagets 

insidor är svarta. Denna kontrast kan uppfattas som att författaren vill förmedla att det som 

har visats utåt, ”det glada” inte är det sanna. Genom detta förstärks det självbiografiska 

                                                 
48

 Anna Wahlgren, Barnaboken, Stockholm 1983. 
49

 Feldt, s. 49. 
50

 Wahlgren, s. 636. 
51

 Genette, s. 4. 
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kontraktet ytterligare. Författaren har något ”sant” att säga som inte har sagts tidigare. 

Sammanfattningsvis finns det flera indikationer för att en implicit läsare uppfattar Felicia 

försvann som en självframställd text och att detta har varit författarens avsikt. 

3.4 Den terapeutiska funktionen för författaren i självframställda texter 

Maria Jönsson har i Som en byracka (2006), undersökt Agneta Klingspors författarskap. 

Jönsson skriver att självbiografin är ett sätt för marginaliserade grupper att träda fram i 

offentligheten och ger författaren möjlighet att tala med auktoritet om erfarenheter som varit 

tystade.
52

 Genom Margareta Fahlgren, fortsätter Jönsson, fick självbiografiforskningen ny fart 

på 1980-talet. Fahlgren skriver i Det underordnade jaget: en studie om kvinnliga 

självbiografier, att ”kvinnornas underordning i samhället återspeglas i självbiografierna”. 

Detta är en medveten retorisk strategi, ett sätt att rikta sig till läsaren för att bli hörd.
53

  

 Berättelsen och berättande har fått en alltmer erkänd plats som kunskapsform i 

vetenskapliga sammanhang, skriver sociologen och genusforskaren Anna Johansson i 

Narrativ teori och metod Med livsberättelsen i fokus (2005). Genom berättandets former blir 

det kaotiska till ordning och berättandet får en djup existentiell betydelse såväl psykologiskt, 

kulturellt som socialt. Även inom kliniskt och praktiskt arbete inom psykoterapi har 

berättelser och berättande fått allt större betydelse, skriver Johansson.
54

 Det finns dock en 

skillnad mellan muntligt och skriftligt berättande, fortsätter hon och hänvisar till Walter 

Benjamin som i en essä från 1936 skriver om berättarkonstens minskade betydelse. Benjamin 

menar att man alltmer sällan möter människor som har förmågan att berätta en historia. Från 

första världskriget har berättelsen förlorat mycket av sin funktion som förmedlare av 

mänskliga erfarenheter.
55

 Jean-Francois Lyotard, lyfte 1984 med sin bok The postmodern 

Condition, fram narrativitet som en central instans av det mänskliga medvetandet, skriver 

Johansson.
56

 Människans sociala liv i sig självt är strukturerat som berättelser och berättande 

är ett ontologiskt villkor för socialt liv.
57

 Den process som omvandlar erfarenhet till en 

berättelse kallas enligt filosofen Paul Ricoeur för ”emplotment”, fortsätter Johansson. Ricoeur 

använder sig av begreppet narrative-identity – narrativ identitet. Detta innebär att självets 

identiteter upptäcks och skapas i och genom berättandet. Den narrativa identiteten är 

produkten av självets reflekterande över sig själv.
 58

 Psykologen Donald Polkinghorne menar 

att ”berättelsen är den främsta form genom vilken mänsklig erfarenhet görs meningsfull. Detta 

                                                 
52

 Maria Jönsson, Som en byracka Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap, Umeå, 2006. 
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 Ibid., s. 29f. 
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meningsskapande kan förstås som en kognitiv process: […]”
59

 Johansson skriver att även  

psykoanalytikern Roy Schafer i slutet av 1970-talet pekade på psykoanalysens narrativa 

karaktär. Enligt Schafer består psykoanalysen av: ”[…] konstruktionen av en livsberättelse 

som är organiserad runt patientens personliga versioner av barndomens trauman och 

omedvetna konflikter. Det som konstrueras är någon form av aktuell subjektiv värld”.
60

 

Schafer menar, skriver Johansson, att ”[…]berättande om den psykiska verkligheten är en 

aktivt använd strategi för en person att tolka sig själv och handla i världen utifrån dessa 

tolkningar.”
61

  

 I Marie Öhmans doktorsavhandling ”Här kan jag äntligen tala” Tematik och litterär 

gestaltning i Åsa Nelvins författarskap (2007)
62

 skriver Öhman att Nelvins författarskap är av 

självbiografisk karaktär. En allmänt existerande uppfattning är att författarskapets texter 

gestaltar olika typer av psykiska sjukdomstillstånd.
63

  I sjukvårdsjournaler står att Nelvin 

sedan barndomen plågats av ångest och mardrömmar.
64

 ”Skrivandet förefaller ha blivit än 

viktigare under den här perioden och framställs ibland som en livsuppehållande 

sysselsättning. ’Improduktivitet är det samma som depression’, skriver hon i sin dagbok.”
65

 

 Såväl Jönssons, Johanssons som Öhmans forskning tyder på att det kan finnas ett tera-

peutiskt behov för en författare av en självframställd text som liknar en psykoanalytisk terapi. 

Enligt Johansson har berättelser och berättandet fått allt större praktisk betydelse inom 

psykoterapi
66

 och enligt psykologen Donald Polkinghorne är ”berättelsen den främsta form 

genom vilken mänsklig erfarenhet görs meningsfull. Detta meningsskapande kan förstås som 

en kognitiv process […].”
67

 Johansson hänvisar även till Paul Ricoeur som har ett begrepp för 

det som skapas när självet berättar om sig själv, narrative-identity, narrativ identitet.
68

 Jönsson 

skriver att ”kvinnornas underordning i samhället återspeglas i självbiografierna”. Detta är en 

medveten retorisk strategi, ett sätt att rikta sig till läsaren för att bli hörd
69

 och Öhman skriver 

att för Nelvin var skrivandet en livsuppehållande sysselsättning som fungerande som hjälp 

mot hennes depression.
70
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3.5 Psykoanalys och psykoanalytisk litteraturteori 

”Teorierna om motstånd och bortträngning, om det omedvetna, om sexuallivets etiologiska 

betydelse och om barndomsupplevelsernas stora vikt är de väsentliga delarna av den psyko-

analytiska lärobyggnaden.”, skriver Freud i Självbiografi och andra skrifter som belyser 

psykoanalysens utveckling.
71

 Freud skriver att han när han utövade psykoanalys uppmanade 

sina patienter att ägna sig åt ”fri association”, dvs. att säga allt som dök upp i patientens med-

vetande när denne avhöll sig från en medveten målinriktning, i sin psykoanalys. Det fanns 

inget krav på att det som sades var uppriktigt. ”Det är ju förutsättningen för den analytiska 

behandlingen”, menar Freud. Genom den fria associationen kunde man åstadkomma att man i 

patientens medvetande införde det material som hade trängts bort och genom motstånd hållits 

borta därifrån. I verkligheten är dock inte den fria associationen ”fri”, skriver Freud. Patienten 

står ju fortfarande under inflytande av den analytiska situationen.
72

 ”I varje analytisk behand-

ling uppkommer utan några särskilda åtgärder från läkarens sida en intensiv känsloinställning 

hos patienten mot analytikern som person, en inställning som inte kan förklaras av de reella 

förhållandena.”, fortsätter Freud. Denna inställning kan vara både positiv eller negativ och 

brukar betecknas som ”överföring”. Denna överföring blir motståndets viktigaste verktyg. 
73

 

Analytikern gör den sjuke medveten om överföringen, och att denna kan lösas upp. Detta sker 

genom att övertyga patienten om att denna återupplever känsloreaktioner från hans tidigaste 

relationer under den bortträngda perioden i hans barndom.
74

  

 Lars Nylander skriver i Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern 

psykoanalytisk litteraturtolkning, att Freud hade en formel för den analytiska processen – ”wo 

es war, soll ich werden” – där det var skall jag bli till […]”. Så länge det förflutna inte kan 

göras medvetet förblir patienten en fånge i neurosen. Då patienten kan börja berätta om det 

kan denne släppa det.
75

 Freud ansåg så småningom att man aldrig hade att göra med en orsak 

utan ett nätverk av händelser och fantasier som hade påverkat varandra under lång tid. 

Analytikern kommer aldrig i kontakt med någon förfluten verklighet i sig, utan endast 

patientens inre föreställningar. Denna insikt gjorde att Freud successivt började inse att han 

som analytiker i första hand sysslade med att i samarbete med patienten bearbeta och förändra 

dennes livshistoria.
76
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3.5.1 Innebörd av, och svårigheter vid, en psykoanalytisk analys 

Peter Barry redogör för i Beginning theory An introduction to literary and cultural theory
77

 

vad som kan analyseras i den psykoanalytiska kritiken. Barry skriver att de Freudianska 

psykoanalytiska kritikerna använder sig av fem olika analysområden. Dessa innebär att de 

lägger centrala och betydelsefulla aspekter på det medvetna och det omedvetna. De försöker 

reda ut vad texten egentligen handlar om och dess samband. De uppmärksammar omedvetna 

motiv och känslor som kan visa sig skildrade av författaren eller de karaktärer som skildras i 

texten. När det gäller de klassiska psykoanalytiska symptomen, såsom orala, anala och 

falliska stadier av emotionell sexuell utveckling hos spädbarn, försöker de uppvisa förekomst, 

symptom, villkor eller faser av dessa. De kan även ägna sig åt att göra storskaliga 

tillämpningar av psykoanalytiska begrepp till litteraturhistorien i allmänhet, till exempel 

Oidipuskomplexet. Därtill kan de identifiera ett psykiskt sammanhang för litterära verk där 

man framhåller individens psykodrama framför det sociala dramat. Det kan vara konflikter 

mellan generationer eller syskon eller mellan konkurrerande önskemål inom samma individ
78

 

 Att göra en psykoanalytisk analys av en text är dock inte helt problemfritt. Det skriver 

Peter Brooks i Psychoanalysis and Storytelling där han bland annat redogör för ”The idea of a 

Psychoanalytic Critisism”.
79

 Brooks anser att psykoanalytisk litteraturteori är långt ifrån en 

”science” och att traditionen snarare har varit att analysera och förklara litteraturen än att 

konfrontera den. Istället ska man öppna upp texten och dess argument, skriver han.
80

 

 En analys av en text syftar till att i ett litteraturvetenskapligt sammanhang få en 

fördjupad förståelse för textens generella estetiska-psykologiska funktioner och innebörd, 

skriver Nylandet. Man måste även som analytiker hålla i minnet den emotionella laddning 

som primärt inte härrör från texten utan från analytikern som läsare.
81

 I den s.k. symptomala 

läsarten försöker man utöver att redogöra för vad författaren vill ha sagt, påvisa hur man, 

under eller vid sidan av denna röst, kan ana andra röster och få svar på frågor som texten inte 

ställer. Man tvingas som analytiker in i två roller, menar Nylander, som läsare (textens effekt) 

och som analytiker (vad effekten uppnår).
82

 Att analysera ett litterärt verk, fortsätter Nylander, 

innebär att ”textens faktiskt litterära status, dess formella och estetiska funktion, undertrycks 

till förmån för en analys av i första hand en fiktiv protagonist såsom ’verklig’ person. Det 

litterära verket ges då funktionen av en psykologisk fallstudie.”
83
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 Som Brooks skriver
84

 är det inte helt problemfritt att göra en psykoanalytisk analys av 

en text. Det menar även Nylander då han skriver att författaren av en text anpassar sig till 

textens publik vilket gör att verket istället börjar fungera som författarens materialiserande 

ideal-jag. ”Det är således inte längre, som hos Freud, en berättelses huvudperson så mycket 

som textens organiska struktur som i sin helhet uppfattas som författarens ”alter ego”. En 

sådan syn gör en begränsning vad gäller författarens psyke och verkets tematiska innehåll.
85

  

 Det finns således mycket att ta hänsyn till inför analysen av Felicia försvann. Min 

intention är att i enligt med Brooks, ”öppna upp texten”. I detta förfaringssätt är min avsikt att 

anlägga en läsart där jag, enligt Nylanders tankar, som läsare är medveten om textens effekt 

på mig och vad denna uppnår. 

3.5.2 Tillämpning av den psykoanalytiska metoden  

I en intervju som gjordes med Felicia Feldt och som finns publicerad i Svenska Dagbladets 

nätupplaga av den 8 jan 2012
86

 berättar Feldt för upprinnelsen till Felicia försvann. Hon 

skriver att hon behövde formulera allt som hade hänt för henne, hon behövde se det 

nedskrivet. När hon var sjukskriven för depression i ett och ett halvt år skrev hon ingenting. 

Oförmågan till kreativt skapande är även något som Nylander redogör för i Litteratur och 

psykoanalys där han hänvisar till Melanie Kleins studier över barnets tidigaste utveckling och 

inre konflikter. Om inte barnet får genomgå en ”god” separation från modern under den s.k. 

”depressiva positionen” då barnet inser att denne är skilt från denne, och accepterar 

separationen återfaller barnet till den paranoid-schizoida positionens primitiva 

försvarsmekanismer. Detta gör barnet fångad i en pre-psykisk gunga mellan omnipotent 

kontroll (världen upplevs som styrd av barnets önskningar) och total utplåning av den gryende 

jagkänslan. Kreativitet är enligt Kleinskolan alltid en form av sorgearbete, något som 

förutsätter att separationen accepteras, inte förnekas eller bortträngs.
87

 

  Felicia Feldt skriver att hon funderade i sex år innan hon bestämde sig för att publicera 

sin text: 

– Min ena drivkraft tror jag många kan känna igen; man behöver lägga ett 

livspussel för att förstå den människa som man har blivit. Men ännu viktigare 

var att också barnets röst måste få utrymme i den monolog som min mamma 

har fört. Hon har lärt ut hur man ska uppfostra barn, bete sig som förälder. Hon 

har skrivit om oss, allihop, men det har aldrig kommit någon replik från något 

annat håll, varken från min pappa, någon av oss syskon eller någon annan av 

hennes män.
88
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 Feldt berättar vidare att hon idag är 44 år och har fyra barn från tre olika relationer. Hon 

säger sig ”stå stadig” efter att för tio år sedan ha sagt upp kontakten med sin mamma. De 

försökte försonas, men misslyckades. Hon är idag utbildad sjuksköterska och arbetar även 

som manusförfattare på en kommunikationsbyrå. Hon har en ny kärlek och har återknutit 

kontakten med sin pappa. ”– Att släppa boken är att sätta punkt för en lång resa, nu vill jag gå 

vidare, fri från mamma.”
89

.     

 Under rubriken ”3.3 Är Felicia försvann en självbiografi?” har jag klarlagt att Felicia 

försvann kan inordnas i genren självframställda texter. Freud skriver att psykoanalys innebär 

att patienten får ägna sig åt fria associationer och jag anser en självframställd text är en sådan 

fri association. Freud skriver också att det i en psykoanalys ingår att göra den sjuke medveten 

om att överföringen mellan analytikern och patienten är viktig och att sjukdomen kan lösas 

upp om patienten får möjlighet att återuppleva bortträngda känslor från barndomen. 
90

 I den psykoanalytiska litteraturkritiken analyseras vad texten handlar om och 

författarens omedvetna aspekter, motiv och känslor. Man kan också påvisa klassiska 

psykoanalytiska symptom, villkor eller faser såsom orala, anala och falliska stadier av 

emotionell och sexuell utveckling. Dessutom görs tillämpningar på t.ex. Oidipuskomplexet 

och man kan också identifiera konflikter mellan generationer, syskon eller konkurrerande 

önskemål inom samma individ. 
91

 I Felicia försvann redogör Feldt för ett berättarjags 

barndom från födelsen 1967 och fram till år 2011. Berättelsen genomsyras av traumatiska 

upplevelser från barndomen där flera av de tillämpningsområden inom den psykoanalytiska 

litteraturkritiken kan användas.  

4 PSYKOANALYTISK ANALYS AV FELICIA FÖRSVANN 

4.1 Disposition 

Felicia försvann innehåller 186 sidor som är uppdelade på ett 50-tal korta kapitel. 

Fokaliseringen skiftar. Stundtals redogör en heterodiegetisk berättare för olika händelser, som 

i de inledande sidorna, se 3.4.2.
92

 I vissa kapitel låter författaren den homodiegetiska 

berättaren börja berätta, som på s. 9 under rubriken ”1972, Felicia försvann”: ”Jag är fem år, 

min cykel är röd. […]”. Under nästföljande rubrik på samma sida: ”Depression, 2006” byts 

berättarperspektivet då en heterodiegetisk berättare skriver: ”Under en lång tid byggs den upp. 

Den ger sig bara lite till känna i början, ett par centimeter här och där. […]” Så gott som 

samtliga kapitel har ett årtal angivet i rubriken, som t.ex. ”Sonny och raggaren, 1972”
93

 och 
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”Diagnos, 2011”
94

. Kapitlen följer inbördes ingen rak kronologi, utan rör sig analeptiskt och 

proleptiskt mellan åren 1972 och 2011. Boken börjar dock 1972 och slutar 2011. Det sista 

kapitlet; ”Begravning?”
95

 och det första ”Pilot”
96

 har inga årtal. Båda dessa kapitel vilka jag 

ska utreda längre fram, skildrar död.  

 Bokens disposition där kronologin rör sig analeptiskt och proleptiskt, fokaliseringen 

skiftar och kapitlen är olika långa, ger ett oordnat intryck. Analytiskt ser jag en person som  

försöker sortera sina fragmentariska minnen till en text. Den genomgående årtalsmarkeringen 

efter varje rubrik, t.ex. ”Diagnos, 2011” är ett sätt för berättaren att få substans för sin text. 

Hon vill säga, kanske omedvetet, att även om hennes text är oregelbundet disponerad så vet 

hon när händelserna utspelar sig. Som läsare kan jag notera en beundran över att författaren 

exakt kan ange årtalen för de olika händelserna, men som analytiker ser jag en medveten 

handling i denna konstruktion. Texten är en litterär gestaltning, en medveten konstruktion från 

författarens sida, och boken är en uppgörelse med berättarens mamma. Genom att exakt ange 

årtalen kan författaren påvisa för en implicit läsare, t.ex. hennes mamma, att hon vet när 

händelserna har skett och genom detta öka trovärdigheten för att det som hon skriver är sant.  

Vid en första läsning är min tanke med avsnittens olika rubriker att de har en pedagogisk 

funktion, att de ska förklara vad avsnittet handlar om. Vid en noggrannare läsning finner jag 

en konstruerad melankoli som i t.ex. ”Februari, 2006”
97

 och ”Hungrig, 1975”.
98

  

4.2 Framsidan 

Som jag anförde då jag redogjorde för om Felicia försvann kunde räknas till den självfram-

ställda genren, pryds bokens framsida av ett fotografi av en ung kvinna och till höger en 

beskuren bild av en medelålders kvinna. Som läsare förbinder jag den unga kvinnan till den 

”Felicia” som jag med min förförståelse vet att boken ska handla om. Den medelålders 

kvinnan identifierar jag som Anna Wahlgren. Vid en analytisk läsart ser jag i bokens framsida 

en sammanfattning av bokens tema – en outredd konflikt mellan en mor och dotter. Varför 

tittar Felicia bort? Och varför är bara halva mamman med?  

 I Självbiografi och andra skrifter som belyser psykoanalysens utveckling
99

 redogör 

Freud för den infantila sexualiteten. Han menar att sexualfunktionen är något som finns redan 

från början i ett barns liv. Denna måste genomgå en lång och komplicerad utveckling innan en 

person har utvecklat ett normalt, vuxet sexualliv. Sexualdrifternas energi kallar Freud libido. 

Om en driftkomponent är mycket starkare än vanligt eller om ett barn på ett tidigt stadium 
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upplever drifttillfredsställelse mot vad som är normalt, uppstår fixeringar av libido. Vid 

senare bortträngning strävar därefter libido tillbaka till denna punkt (regression). Freud 

skriver att det första kärleksobjektet för båda könen är modern. ”Under de första barnaåren, 

uppstår den relation som betecknas som Oidipuskomplexet och som innebär att pojken 

koncentrerar sina sexuella önskningar till moderns person och utvecklar fientliga impulser 

mot fadern. På analogt sätt förhåller sig den lilla flickan.”
100

 Den kvinnliga varianten av 

Oidipuskomplexet benämns Elektrakomplexet.
101

 Bilden kan kopplas till denna teori. 

Berättarjaget har under sin uppväxt ett komplicerat förhållande till sin mamma och den 

frånvarande fadern. Felicia Feldt skriver i intervjun i SVD att hon inte har försonats med sin 

mor och att hon inte heller ser det som nödvändigt.
102

  

 Titeln på boken, Felicia försvann, ger mig som läsare en intertextuell koppling till 

Cornelis Vreeswijks sång med samma titel. Sången är, i varje fall för mig, välkänd och när jag 

läser titeln läser jag också in innehållet i de första raderna i sången: ”Felicia försvann, kan 

någon säga hur, som fånge i en bur”, vilket gör att jag i och med titeln antar att bokens 

innehåll berör någon som har det svårt. Analytiskt ser jag en koppling till den depression, som 

både beskrivs i boken vid flera tillfällen, t.ex. på s. 9 under rubriken ”Depression, 2006” och i 

intervjun i SVD. Depressionen kan i sin tur kopplas till berättarjagets outredda 

Elektrakomplex.  

4.3 Dedikation 

Boken inleds med en dedikation: ”Till min pappa”.
103

 Som läsare undrar jag: ”Har hon en bra 

relation till sin pappa i alla fall?” Analytiskt fortsätter berättarjagets konflikt med sin mamma 

och pappa. Varför tillägnar hon boken till sin pappa som hon nästan inte har haft någon 

kontakt med under sin uppväxt? Är det för att hämnas på mamman? Är hon psykologiskt 

utvecklingsmässigt fortfarande i den fas då hon ser sin pappa som sitt kärleksobjekt, så som 

Freud beskriver det? Freud skriver att det första kärleksobjektet för båda könen är modern, 

men att barnet under barnaåren utvecklar den relation som för flickan kallas Electra-

komplexet, nämligen att hon utvecklar fientliga impulser mot modern och sexuella önskningar 

till sin fader.
104

  

4.4 ”Pilot”, ”Öppen mun, 2011” och ”Begravning?” 

Det första avsnittet i boken har rubriken ”Pilot”. Under texten som hör till rubriken står 

ytterligare en rubrik: ”Öppen mun, 2011”. Dessa inledande kapitel av boken skiljer sig 
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narratologiskt, från de övriga kapitlen, bortsett från det sista ”Begravning?”. Narratologiskt 

inleds ”Pilot” med att en heterodiegetisk berättare in media res, redogör för vad han uppifrån 

sitt flygfordon ser i snön, nämligen åtta döda kvinnor. Han säger sig veta vilka de är och 

anledningen till att de ligger där; nämligen att de gick på tur för sju dagar sedan och att sista 

kontakten med dem var för tre dagar sedan. ”Nu ligger de där”, konstaterar han. Han lyfter 

igen och kontaktar fjällräddningen för hämtning av kropparna. När han ska bege sig därifrån, 

upptäcker han en ensam, naken, sittandes kvinna.  

 

Han går varsamt fram till henne. […] Hon är så vacker. Kan man dö fast man 

är så vacker? Han ger efter för sin impuls, han har ändå gjort avsteg från det 

ursprungliga uppdraget. Han skulle bara rapportera, inget annat. Så han 

hämtar kläderna och lyfter sedan upp henne. […]. Vad ska de säga nu? När 

han kommer in med en kvinna på det här viset? […] Då ser han hur hennes 

stelhet börjar ge vika. Hon börjar bli mjuk. Det droppar, rinner. Från 

ögonbrynen och pannan rinner det. Det ser ut som om hon gråter.
105

 

 

Därefter kommer nästa kapitel ”Öppen mun, 2012”, som endast innehåller tre meningar: 

”Det går att leva med en tyst sorg ganska länge. Men till slut vill den smälta. Och öppna 

munnen.”
106

 I motsats till de flesta övriga kapitel i boken som är av självframställande 

karaktär, har författaren i dessa avsnitt valt en heterodiegetisk berättare. Texten är allegorisk 

framställd vilket för mig som läsare skapar distans till texten och kräver extra uppmärksamhet 

för att förstå vad författaren vill säga. Som analytiker ställer jag frågan varför författaren har 

valt det allegoriska berättandet till dessa två inledande kapitel. Kan det bero på det svåra som 

hon framställer, att hela hennes familj, förutom pappan är död? Texten är en bild av det 

avstånd som finns mellan Felicias sju syskon och deras mamma. Piloten som tar sig an den 

nakna kvinnan är en symbol för en ”räddare”, en ny kärlek, en psykoterapeut, hennes far, eller 

en kraft inom hennes själv som gör att hon vid 25 års ålder tar itu med sin traumatiska 

barndom. Under rubriken ”Öppen mun, 2011” vill Feldt förmedla varför hon låter publicera 

sin text. Hon skriver att det går att leva med en tyst sorg länge men att till slut måste den 

smälta, läggas ”till handlingarna”, och för att detta ska kunna göras måste hon berätta sin 

version av vad som har hänt.
107

  

 Dessa två inledande kapitel har ett samband med det sista kapitlet i boken, 

”Begravning?” som inleds med följande textrad: ”Allt rinner i kyrkan. Rinnande stearinljus, 

rinnande kinder. Min kind är torr”.
108

 Kapitlet ”Pilot” avslutas med: ”Det droppar, rinner. 

Från ögonbrynen och pannan rinner det. Det ser ut som om hon gråter.109” I ”Pilot” är min 

analys att det är Felicia som gråter. I ”Begravning?” fortsätter rinnandet och tårarna, här i 
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form av stearin från ljus och tårar från andras kinder. Berättarjagets kind är torr. I kapitlet som 

berättas homodiegetisk skildras en begravning av berättarjagets mor. Berättarjaget skriver att 

hon undrar varför hon är på begravningen och att hon antar att det är för att sörja, vilket hon 

framställs som ha svårt för: ”Jag kommer inte på någonting. Jo, jag måste boka tvättstugan. 

Alltid så jävla svårt att få tid. […]”
110

 Berättarjagets agg till mamman fortsätter. Hon ser att 

hennes syster sörjer och undrar över hur hon står ut. Eller har stått ut, med mamman. Hon 

skriver att hon funderar över om hennes ”sista tåg har gått?”: ”Alla historier jag hört om 

sorgen efter oklarheter som för evigt förslutits av döden. Särskilt när föräldrarna dör. ”[…] 

Som jag hatat dig, morsan. Men jag förstår också att jag älskat dig, I början. Och sedan lite då 

och då. Älskar jag dig fortfarande? […]”111 Hon iakttar en person, Minna, mammans 

livskamrat, som gråter högljutt: ”Jo, visst är det hon. Jag har svårt att fatta det. Hon som aldrig 

röjt en min, aldrig visat en känsloyttring, hon sitter nu där och blöts, krampar och gråter. 

[…]”.
112

 I slutet av kapitlet lägger Minna sin hand lätt på hennes axel. ”Jag vänder mig om 

och ser hennes svullna ansikte, med snor som klibbat fast vid tårarna. – Det här är ditt fel, 

Felicia. Allt. Allt är ditt fel.”
113

 

 Detta sista kapitel i boken är liksom de två första, en allegori. Som läsare tolkar jag det 

som berättarjagets sätt att ta farväl av sin mor och gå vidare i livet utan henne. I det här 

kapitlet har författaren valt att berätta ur ett homodiegetiskt perspektiv, vilket gör att distansen 

i förhållande till de två första kapitlen minskar. Analytiskt finns här många intressanta 

hållpunkter. Jag har tidigare nämnt Freuds s.k. Elektrakomplex som jag även kan se i detta 

kapitel, som i följande textrad: ”Som jag hatat dig, morsan. Men jag förstår också att jag 

älskat dig, I början. Och sedan lite då och då. Älskar jag dig fortfarande? […]”
114

. Berättarjaget 

har således fortfarande en ambivalent hållning till sin mor. Det mest intressanta i kapitlet är 

”Minna”, som beskrivs som mammans livskamrat. Hon gråter och snörvlar och i slutet lägger 

hon sin hand på Felicias axel och säger: ” – Det här är ditt fel, Felicia. Allt. Allt är ditt fel”
115

. 

Vem/vad är ”Minna” en symbol för? I Självbiografi och andra skrifter som belyser 

psykoanalysens utveckling, redogör Freud för sin teori om människans psykologiska apparat 

uppdelat i ett jag, ett det och ett överjag. Överjaget, skriver han, är Oidipuskomplexets 

arvtagare och representant för de etiska kraven hos människan.
116

 Freud beskriver det s.k. 

fadersmordet, som han skriver ”är i enlighet med en välkänd uppfattning mänsklighetens så 

väl som den enskildes största och tidigaste brott. Det är i alla fall den viktigaste källan till 
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skuldkänsla”.
117

 Pojkens förhållande till fadern är enligt Freuds uttryckssätt ambivalent. Det 

finns ett hat som vill röja honom ur vägen som rival, men det finns också ett mått av kärlek. 

Det hela kompliceras ytterligare av att identifikationen med fadern till sist ändå tilltvingar sig 

en varaktig plats i överjaget. Denna införlivar sig med jaget som en särskild instans – till det 

övriga innehållet i jaget, överjaget. Om fadern varit hård och våldsam övertar överjaget dessa 

egenskaper. Detta ser Freud som en utveckling av samvetet.
118

 Om ovanstående teori även 

gäller för flickors utveckling gentemot deras mödrar så är det lätt att applicera modellen på 

berättarjaget i Felicia försvann. Berättarjaget arrangerar moderns begravning och får 

skuldkänslor vilket visar sig i symbolen för överjaget, ”Minna” som skriver att allt är Felicias 

fel.  

4.5 Traumatik och tecken på psykiatriska tillstånd 

4.5.1 ”1972, Felicia försvann” och ”Depression, 2006” 

Under rubriken ”1972, Felicia försvann”
119

 skildrar en homodiegetisk berättarröst hur hon, 

fem år gammal, cyklar på sin röda, nya cykel. Nu bor hon i Småland, men nyss bodde hon i 

Malmö där hon nyligen har skilts åt från sin pappa: ”Jag fick sova över. Vi spelade Jägersro 

och lyssnade på Cornelis Vreeswijk. Jag ville inte säga hej då. Ta med mig, pappa. Bara du 

och jag. Mamma har sagt att om han inte vaknade på morgonen skulle jag hälla isbitar på hans 

nakna överkropp när han sov. Jag ångrade mig redan. Förlåt, pappa”120 I detta stycke 

framkommer flera olika konflikter mellan Felicia, mamman och pappan. Felicia har skilts från 

sin far och saknar denne. Mamman och pappan har uppenbarligen också en konflikt som visar 

sig när mamman skriver att Felicia ska hälla isbitar på pappan om han inte vaknar, vilket hon 

tydligen också har gjort och ångrar. Felicia, fem år gammal, får agera mellanhand mellan sin 

mamma och pappa och tvingas utföra en handling som skapar skuldkänslor hos henne. 

 I texten under rubriken ”Depression, 2006” beskriver inledningsvis en heterodiegetisk 

berättarröst hur en depression byggs upp: ”Under en lång tid byggs den upp. Den ger sig bara 

lite till känna i början, ett par centimeter här och där. En grådaskig kant som syns ibland och 

stör utsikten […]”. Allteftersom depressionen beskrivs byts berättarperspektivet till att skild-

ras homodiegetiskt: 
121

 ”Nu, ungefär, märks det. Nu börjar jag minnas att jag inte längre 

minns. Hur det var att känna något. […] Dags att dö. Jag är inte rädd. Har aldrig varit rädd för 

att dö. Tvärtom. Jag vill dit. Jag vill så gärna vila. […]”. I detta avsnitt skildras hur Felicia 

upplever sin depression. Hon har självmordstankar och ”vill så gärna vila”. Konflikten med 
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mamman kommer in även i det här avsnittet då hon skriver: ” – Gud tar de vackraste barnen, 

de godaste. Därför trodde jag att om det var något barn jag skulle mista, så var det du, Felicia. 

Inte Simon. Det tänkte jag redan samma dag du föddes, Felicia, älskade barn. Jag har alltid 

vetat det. Att du är för god för den här världen.” Berättarjaget skildrar här ett uttalande från 

mamman som grundar sig i att ett av Felicias syskon, Simon, år 1975 dog under en vistelse i 

Egypten med sin mor.
122

 Felicia fick alltså när hon var åtta år uppleva en traumatisk händelse 

då hennes bror plötsligt dog långt bort i ett annat land. Mammans uttalade kring detta, att hon 

hade trott att Gud skulle ta Felicia istället för Simon, bäddar upp ytterligare för konflikten 

mellan Felicia och mamman. Anledningen till att Felicia nämner dessa båda händelser i 

samma kapitel kan bero på att hon försöker förstå varför hon är deprimerad och kopplar dessa 

till undanträngda känslor, som t.ex. sorgen efter en död bror och ett kränkande uttalande från 

sin mamma.  

4.5.2 ”Egypten, 1973”, ”Love me tender, 1982” samt ”Mars, 1999” 

I kapitlet ”Egypten, 1973” beskriver berättarjaget när hon tillsammans med mamman och sina 

syskon lämnade Sverige för att för gott flytta till Egypten där mamman funnit en ny kärlek. 

De åker med flera olika flygplan och mamman gråter och dricker whiskey på både det första, 

andra och tredje planet. Det är julafton och berättarjaget har precis fått veta att allt de har med 

sig är allt de äger. De ska bo i Egypten nu med mammans nya kärlek, Yusufs. Berättarjaget 

frågar mamman om bilderna på pappa. Mamman skriver att det inte finns några bilder kvar. 

Hon har bränt upp dem.
123

 

 

 – Yusuf ville det. Han ville att jag skulle bränna upp min historia.[…]
124

 

Jag fattar inte riktigt vad hon skriver, men jag hör ändå. Kommer jag aldrig mer att 

få träffa min pappa? 

Mina leksaker är borta. Sängen, där vi bor. Inget finns kvar. Vi har tagit sprutor, 

sagt hej då till klassen. Pappa. Var är han? Skulle jag ha skrivit ett brev till pappa? 

Mamma, vet pappa att vi ska flytta till Egypten? 

– Nej, svarar mamma. Han vet inte.
125

 
 

 

I det här textavsnittet skildras hur avståndet både fysiskt och psykiskt ökar mellan berättar-

jaget och pappan. Mamman har dessutom gått bakom ryggen om berättarjaget och inte sagt 

till berättarjagets pappa att de har flyttat till Egypten och inlett en relation med en man av 

annan härkomst som berättarjaget och de andra i familjen nu ska bo hos. Detta sammantaget 

torde späda på berättarjagets konflikt med mamman och den fortsatta bristfälliga kontakten 

med pappan. 

                                                 
122

 Feldt, s. 56. 
123

 Ibid., s. 14f. 
124

 Ibid. 
125

 Ibid., s. 15. 



 22 

 I kapitlet ”Love me tender, 1982” och ”Mars, 199”
126

, ges ytterligare exempel på 

konflikter med mamman. Här skildras när mammans femte man, Stellan, fyller år. 

Berättarjaget är femton år då hon får bevittna hur Stellan firar sin födelsedag med alkohol som 

ett genomgående tema. Det hela kulminerar med att Stellan somnar och att mamman visar upp 

hans erigerade kön. I kapitlet ”Mars, 1999”, redogör berättarjaget för händelsen ovan för sin 

terapeut: 

 
 Terapeuten lutar sig fram. Granskande och samtidigt stirrigt tittar han på mig. 

 – Vad sa du? 

– Ja, hon lät oss titta. Och jag kan fortfarande minnas hur den såg ut. Stellans 

vakna, hårda kuk. 

Och för första gången på sex år, så släpper han garden och visar ett 

ansiktsuttryck som inte är professionellt, men som äntligen ger mig rätt.
 127

 

 

Dessa tre kapitel uppfattar jag förhåller sig till varandra. De skildrar det fortsatta traumat för 

berättarjaget där mamman förnekar dottern sin pappa och som jag uppfattar det, utsätter dot-

tern för sexuell kränkning av incestuös karaktär. Enligt textinnehållet i det tredje kapitlet är 

den sistnämnda händelsen något som berättarjaget har kämpat för, hur framgår ej, att få erkänt 

som en icke, godtagbar handling. När hon delger denna information till sin terapeut så 

signalerar denne med sitt ansiktsuttryck att hon har rätt.  

4.5.3 ”Membran, 1975”, ”Tystnad, 1982” samt ”Äntligen, 1982” 

Berättarjaget uttrycker en kärlek till sin mamma under de tidiga barnaåren, vilket kan utläsas i 

kapitlet ”Membran, 1975”. Mamman har kommit hem från sin vistelse i Egypten där hon varit 

med några av syskonen under tre månader. Berättarjaget är nu åtta år: 
”Äntligen kommer hon 

ut. Min älskade mamma. Och jag gråter för nu är det min tur. Jag kramar hårt och länge och 

mamma gråter. Sedan skjuter hon mig ifrån sig och tar ett fast grepp om mina axlar med raka 

armar. – Din bror är död. Simon. Han är död.” 128 

 Så småningom börjar berättarjaget protestera mot sin mamma. Detta redovisas för första 

gången i kapitlet ”Tystnad, 1982”. Berättarjaget har varit stum och inte sagt ett ord under tre 

månader.  

Medan hon skär så tittar hon på mig emellanåt, vassa, kalla blickar. Som bara 

mamma kan. […] Så stannar hon upp, lyfter upp kniven och håller den mot 

mig. 

– Nu är det så här, förstår du. Om du inte börjar prata med mig igen, så 

kommer jag att sticka den här kniven i dig. Och sedan kommer jag att sticka 

den i mig själv. Och jag menar allvar. […] 

– Jag vet inte vad jag ska säga, klämmer jag fram.
129
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Berättarjaget försöker ”separera” från sin mor genom att vara stum. Modern accepterar inte 

detta förhållningssätt vilket leder till att berättarjaget till slut får ge med sig och avsluta detta 

försök. Nylander skriver i Litteratur och psykoanalys där han hänvisar till Melanie Kleins 

studier över barnets tidigaste utveckling, att barnet måste gå igenom en ”god separation från 

modern under den s.k. ”depressiva perioden”. Om inte detta sker återfaller barnet till den 

paranoid-schizoida positionens primitiva försvarsmekanismer, vilket leder till att barnet 

fångas i en pre-psykisk gunga 
130

 

 Enligt Freud måste ett barn gå igenom de olika stadierna för att utveckla en normal 

sexualitet. För berättarjaget är det svårt att gå igenom det s.k. Elektrakomplexet då hon inte 

kan rikta sin sexualitet till fadern då han är frånvarande, vilket beskrivs i ”Äntligen, 1982”: 

 

På restaurang med pappa. Det är bara vi två. Det känns konstigt. Hur länge 

sedan är det vi sågs? Jag räknar med fingrarna under bordet. Ett, två, tio år. 

Det är tio år sedan. Han är brundbränd. Han ler mjukt och tar en cigarett (siq 

cigarrett). När han lutar sig tillbaka ställer han plötsligt frågan. 

– Vill du följa med mig tillbaka? 

– Tillbaka till vart då? 

Pappa skrattar. 

– Till Vietnam, förstås! 

– Men, du bor ju där, pappa. 

– Ja, precis. Och jag vill att du kommer med och bor där med mig.  

Äntligen kommer han och hämtar mig. 

[…]  

– Tack, pappa. Klart jag vill följa med dig. 

När jag sedan kommer hem och berättar för mamma så säger hon utan en 

sekunds tvekan nej. 

– Kommer inte på fråga. Du känner ju inte din pappa.
 131

 

   

Sammantaget ges i texten flera exempel på traumatiska och ångestframkallade situationer för 

berättarjaget, samt tecken på psykiatriska tillstånd. Berättarjaget beskriver händelser som kan 

härledas till Freuds teorier om barndomsupplevelsernas stora vikt.
132

 Situationerna och 

händelserna visar också på hållpunkter som kan härledas till Elektrakomplexet
133

 då 

berättarjaget inte får möjlighet att gå igenom de olika stadierna i relationen till föräldrarna på 

grund av en kontrollerande mor och en frånvarande far.
 134

 Detta ger upphov till psykiatriska 

symptom som bland annat omnämns i kapitlet ”Depression 2006”
 135

. 
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5 DISKUSSION 

 

Min infallsvinkel av uppsatsen, att finna hållpunkter för den terapeutiska funktionen för 

författaren av en till synes självframställd text, gjorde att jag bestämde mig för att inta en 

återhållsamhet vad gäller fastställande av genre. Jag valde att anamma begreppet 

”självframställan” som Melberg redogör för i Självskrivet Om självframställning i 

litteraturen.
136

 För att påvisa att verket för en implicit läsare torde uppfattas som en 

självframställd text nyttjade jag Gérard Genettes transtextuella relationer.
137

.  

 För att finna hållpunkter för att författande av självframställda texter kan utgöra en 

terapeutisk funktion för författaren, studerade jag annan forskning inom ämnet. I Maria 

Jönsson avhandling Som en byracka (2005)
 
fann jag visst stöd för min tes då hon skrev att 

självbiografin är ett sätt för författaren ”att tala med auktoritet om erfarenheter som varit 

tystade” och att det är ett sätt att ”rikta sig till läsaren för att bli hörd”. 
138 

I Marie Öhmans 

avhandling ”Här kan jag äntligen tala” (2007), där hon har undersökt Åsa Nelvins 

författarskap, framkom att skrivandet för Nelvin var en livsuppehållande sysselsättning och 

att improduktivitet var det samma som depression.  

 Eftersom jag ville få fram likheter mellan en klinisk psykoanalys och det som sker vid 

en självframställd textframställning undersökte jag den narratologiska funktionen med hjälp 

av Anna Johannsons Narrativ teori och metod Med livsberättelsen i fokus.
 139

 Här fann jag en 

fundamental likhet mellan psykoanalysen och den självframställda texten, nämligen det 

narrativa berättandet. Genom att berätta blir det kaotiska till ordning och berättandet får en 

djup existentiell betydelse såväl psykologiskt, kulturellt som socialt, skriver Johansson.
140

 

Hon hänvisar till psykoanalytikern Roy Schafer som menar att ”[…] berättande om den 

psykiska verkligheten är en aktiv strategi för en person att tolka sig själv och handla i världen 

utifrån dessa tolkningar.”
141

 

 För att besvara frågan om den terapeutiska funktionen för författaren applicerade jag den 

psykoanalytiska litteraturvetenskapliga metoden som härrör från Sigmund Freuds psyko-

analytiska modell. I en klinisk psykoanalys är det terapeutens uppgift att göra den sjuke 

medveten om att patienten i sin redogörelse återupplever känsloreaktioner från bortträngda 

perioder i dess barndom, skriver Freud. Detta görs genom att en person fritt associerar till 

händelser under barndomen.
142

 Så länge det förflutna inte kan göras medvetet förblir patienten 
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en fånge i neurosen. Då patienten kan börja berätta om det kan denne släppa det, skriver 

Freud.
143

  

 En psykoanalytisk analys av ett litterärt verk innebär enligt Nylander att man analyserar 

texten till förmån för den fiktiva protagonisten. Det litterära verket ges funktionen av en 

psykologisk fallstudie.
144

 Genom denna insikt uppstod ett problem med min frågeställning. 

Det går inte att fastställa att protagonisten är författarens alter-ego. Redan Montagne, 

upptäckte under 1500-talet, skriver Melberg
145

, att det Själv som ska biograferas mäter ut en 

distans från den som skriver om sig själv. Detta problem torde dock kunna uppstå även vid en 

klinisk psykoanalys där patienten genom s.k. fri association muntligt redogör för t.ex. sin 

barndom, menar jag. Freud skriver att det i en psykoanalys inte behöver finnas krav på att det 

som sägs är uppriktigt. Han menar tvärtom att det är ”en förutsättning för den psykoanalytiska 

behandlingen”. Endast då kan patienten komma åt det material som har trängts bort.
146

 Freud 

menar dessutom, skriver Nylander,
147

 att han så småningom kom fram till att terapeuten aldrig 

kommer i kontakt med någon förfluten verklighet, utan endast patientens inre 

föreställningar.
148

  

 Sanningshalten i det som berättas är uppenbarligen inte det viktigaste i en klinisk 

psykoanalys, utan det är processen och det som är berättarens föreställningar om sin 

verklighet som är avgörande. Att det som skrivs i en självframställd text inte är sant är således 

inget problem för att påvisa att själva skrivprocessen kan ha en psykoanalytisk effekt. 

Däremot ska man ta i beaktande att ett utgivet verk, oavsett genre, är en litterär produkt, 

granskad av redaktörer, lektörer och författaren själv, vilket bidrar till att den ”fria 

associationen” begränsas.  

 Att göra en psykoanalytisk analys av en text är, som Peter Brooks i Psychoanalysis and 

Storytelling skriver, inte helt problemfritt. För det första är metoden långt ifrån vetenskaplig, 

menar han, och traditionen att analysera och förklara ser han som förlegad. Han skriver att 

man istället ska försöka öppna upp texten.
149

 Jag inledde min psykoanalytiska analys av 

Felicia försvann med att studera dispositionen av texten. Texten bestod av ett 50-tal korta 

kapitel med en rubrik följt av ett årtal, t.ex. ”Sonny och raggaren, 1972”
150

. Företrädesvis 

berättades texten homodiegetiskt, men i bland annat det första kapitlet framställdes texten 

heterodiegetiskt. Kapitlen följde inbördes ingen rak kronologi, utan rörde sig analeptiskt och 
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proleptiskt mellan åren 1972 och 2011. Dispositionen gav vid en första genomläsning ett 

oordnat intryck. Analytiskt såg jag en person som försökte sortera sina fragmentariska minnen 

som i den ”fria associationen” som Freud talar om att en psykoanalys innebär.
151

 I bokens 

framsida fann jag delvis bokens tema. Fotografiet av flickan som tittade bort från sin mor och 

den beskurna bilden av den halva modern tolkade jag som en outredd konflikt mellan mor och 

dotter. Texten i boken inleddes med en dedikation ”Till min pappa”.
152

 Här fortsätter bokens 

tema, dotterns längtan till den frånvarande fadern. Enligt Freud är det första kärleksobjektet 

för båda könen modern, men att barnet under barnaåren utvecklar den relation som för flickan 

kallas Electra-komplexet, nämligen att hon utvecklar fientliga impulser mot modern och 

sexuella önskningar till sin fader.
153

 Nylander skriver i Litteratur och psykoanalys där han 

hänvisar till Melanie Kleins studier över barnets tidigaste utveckling, att barnet måste gå 

igenom en ”god separation från modern under den s.k. ”depressiva perioden”. Om inte detta 

sker återfaller barnet till den paranoid-schizoida positionens primitiva försvarsmekanismer, 

vilket leder till att barnet fångas i en pre-psykisk gunga 
154

 Jag har i min analys funnit flera 

hållpunkter för att berättarjaget har ett komplicerat förhållande till både sin mor och sin far. 

Förhållandet till modern sammanfattas väl i det sista kapitlet där det står: ”Som jag hatat dig, 

morsan. Men jag förstår också att jag älskat dig, I början. Och sedan lite då och då. Älskar jag 

dig fortfarande? […]”
155

 Förhållandet till fadern beskrivs bland annat i kapitlet i ”Äntligen, 

1982”. Berättarjaget har inte träffat fadern på tio år när de äntligen ses på en restaurang. 

Pappan vill att hon ska flytta med honom till Vietnam, där han bor. När hon sedan kommer 

hem och berättar detta för mamman, säger denna utan en sekunds tvekan: ”- Kommer inte på 

fråga. Du känner ju inte din pappa.” 
156

:  

 I min analys har jag hos berättarjaget identifierat symptom på det som Freud benämner 

”plågsamma bortträngningar”
157

 vilket är det som den psykoanalytiska terapiformen handlar 

om. Berättarjaget uppvisar symptom på Elektrakomplex, konflikter med överjaget och ett 

ambivalent och komplicerat förhållningssätt till både sin mor, far och sina syskon, som Freud 

talar om, och som leder till en medvetenhet om undanträngda upplevelser.
158

  

 När det gäller frågan om Felicia försvann har fyllt en terapeutisk funktion för 

författaren, så har jag kunnat peka på det sannolika i det, men knappast kunna belägga det. 

Feldt skriver i en intervju i Svenska Dagbladet att hennes drivkraft för boken var att hon 
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behövde lägga ett livspussel för att förstå den människa som hon har blivit. ”Att släppa boken 

är att sätta punkt för en lång resa, nu vill jag gå vidare, fri från mamma”.
 159

 

 Som Freud skriver, kommer terapeuten aldrig i kontakt med någon förfluten 

verkligenhet utan endast med patientens inre föreställningar. Han skriver också att så länge 

det förflutna inte kan göras medvetet förblir patienten en fånge i neurosen. Då patienten kan 

börja berätta om det kan denne släppa det, skriver han.
160

 Genom berättandet skapas det som 

filosofen Paul Ricoeur kallar narrativ identitet, skriver Johansson. Detta innebär att självets 

identiteter upptäcks och skapas i och genom berättandet. Den narrativa identiteten är 

produkten av självets reflekterande över sig själv.
 161

 Människan har ett behov av att berätta 

sin livshistoria, och från första världskriget har berättelsen förlorat mycket av sin funktion 

som förmedlare av mänskliga erfarenheter.
162

 Kan detta vara en bidragande orsak till att 

Felicia Feldt valde att publicera sin bok Felicia försvann offentligt? Och att även så många 

andra som varit med om traumatiska händelser gör detsamma? 

 Jag avslutar min diskussion med en frågeställning som jag gärna skulle vilja utreda 

vidare: Har vi människor ett fundamentalt behov av att framställa vår narrativa identitet, en 

identitet skapad av det betraktande självet?  
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