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Abstract 

Gränsland is a poetry collection by the poet Eva Sjödin. One distinct theme among others in 

Gränsland is repulsion and attraction, disgust and fascination in interaction. There is also a 

direction inwards and towards something. This essay is an attempt to analyse this theme. I 

will apply Julia Kristevas theory on abjection, a theory that explains these contradictory feel-

ings and movements of the subject. The first part of the analysis is about how abjection is 

expressed through the ego in situations concerning eating, sickness and hunger and the colour 

red. The last part shows how the text itself expresses abjection, and becomes abject, through 

its explicitness and repetitive form.    
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1 Inledning  

1.1 Introduktion och syfte 

En hand sträcks bakåt, den här är till mig. Blekskär skiva, lite sladdrig. Tack tack. Jag vill äta 
den, uppgå i familjen, lukten av den. Kväljande rå, hundhår, mammas läppstiftsröst. Jag tar en 
tugga, två. Vi sitter med avstängd motor i bilen och ser tysta fjällen resa sig, växa över bilrutan, 
bort.1 

 
Ovanstående citat är hämtat från den första dikten i Eva Sjödins bok Gränsland. Som 

introduktion till boken har två ord definierats: familj och resa. Ordet familj sägs vara av 

dunkelt ursprung, och i definitionen av resa betonas uppbrottet. Dessa ord pekar mot bokens 

innehåll, liksom titeln Gränsland. Vi kommer att följa jaget på en resa bland gränser som 

dras, konstrueras, suddas ut och bryts upp. Det handlar bland annat om gränser mellan länder, 

jaget och de andra, innanför och utanför, fiktion och verklighet. I citatet pekas diktsamlingens 

centrala scen ut: bilen. Familjen sitter i bilen, ofta på väg genom ett utanför; bilen är en plats 

där man både är en del av verkligheten och avskuren från den. Det handlar om jagets 

förhållande till familjen, och framförallt modern är viktigt. Jaget, som är en hon, försöker 

avgränsa sin plats och sitt vara gentemot omgivningen. Diktsamlingen präglas av motstridiga 

känslor, och en blandning av äckel och begär uttrycks ofta. I ovanstående citat gestaltas en 

vilja att uppgå i familjen. Denna vilja att uppgå i eller inneslutas av något är tydlig i 

Gränsland, tillsammans med ett behov av att avgränsa sig. Jaget verkar både vilja försvinna in 

i något och fortsätta fram, vilket även är en rörelse som syns i textens form. Då analysen ska 

handla om denna tvetydlighet i känslor och rörelser finner jag det lämpligt att använda mig av 

psykoanalysen, närmare bestämt av Julia Kristevas teori om abjektion. Abjektion handlar om 

just tvetydlighet, om hur äckel och begär kommer till uttryck på samma gång, och varför. I 

analysens första del ska jag undersöka hur abjektion uttrycks hos jaget i situationer som rör 

ätandet, illamående och hunger samt färgen röd. Analysens andra och sista del undersöker hur 

abjektion uttrycks i själva texten, och på vilka sätt texten är abjekt. Här kommer jag även att 

kommentera min egen läsupplevelse och de svårigheter som uppstått. Analysen rör sig dels på 

ett semantiskt plan, men handlar även om textens form. Det semantiska och textens form 

                                                             
1 Eva Sjödin, Gränsland, (Stockholm, 2006), s. 9. 
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interagerar. Att fokus stundvis kommer att ligga på det ena och stundvis på det andra innebär 

inte att jag betraktar dem som skilda från varandra 

1.2 Eva Sjödin och Gränsland 

Eva Sjödin är född 1956. Hon debuterade 1993 med diktsamlingen Systrarna med gult och 

svart hår. Efter detta har hon utkommit med ytterligare tre böcker: Kom tistel sträva längta, I 

det inre av Kina och Gränsland. Jag har valt att skriva om Gränsland för att jag fascinerades 

av och ville undersöka de tvetydliga känslorna och bokens form. Gränsland är en bok som 

balanserar mellan prosa och poesi, och Sjödin jobbar med styckeindelning snarare än 

radbrytning. Flera av dikterna har en tydlighet som jag finner ovanlig för poesi. Tillsammans 

med denna tydlighet finns en trasslighet och något undanglidande i berättandet, vilket jag i 

analysens sista del ska gå närmare in på. Jag var även intresserad att lyfta fram en bok som till 

stor del handlar om en mamma-dotterrelation; om det som Daniela Floman i en recension av 

Gränsland kallar �ungflickshelvetet�,2 vilket Sjödin lyckas skildra på ett träffande och även 

humoristiskt sätt. Eftersom Sjödin är så samtida har jag inte lyckats hitta någon forskning om 

hennes böcker. Jag har istället använt recensioner och artiklar för att få en bild av hennes 

författarskap. I tidigare böcker sägs Sjödin bygger upp en värld sedd ur barnets perspektiv, en 

värld som utmärks av myllrande och uppmärksamhet på detaljer.3 Detta stämmer väl in även 

på Gränsland. Hon kopplas både i recensioner och författarporträtt samman med olika 

författare och verk, däribland Mirja Unges Det var ur munnarna orden kom.4 Det 

osentimentala skrivsättet i Systrarna med gult och svart hår kopplas till Barbro Lindgrens 

Sparvelberättelser.5 Jag tycker även man kan se en närhet till Åsa Nelvins diktsamling Gattet - 

sånger från barnasinnet. Detta på grund av en liknande symbolik, som exempelvis utgörs av 

mat, saliv och kräks. Båda böckerna handlar om ett jag på väg ut ur barndomen, om att skapa 

en bild av sig själv och sin verklighet. Det finns även andra symboler som används i 

böckerna, som båda har en poetisk och berättande form. Sjödins ton påminner stundvis om 

Kristina Lugn och hennes sätt att ironisera kring kvinnliga stereotyper. Även Gränslands 

form påminner en del om Lugns skrivsätt, genom diktjagets uppräkningar av saker som inte 

har något helt klart sammanhang. Diktjaget i Gränsland framstår också som hotat, av 
                                                             
2 Daniela Floman, Göteborgs-Posten, 060419. 
3 Katarina Kieri, �Avlyssnat, iakttaget, känsligt förmedlat�, Provins. Norrländskt magasin, häfte 2, 2003, s. 12. 
4 Floman, Göteborgs-Posten, 060419.  
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verklighetens regler och av den oordning som hon upplever, vilket också ofta är fallet för 

Kristina Lugns diktjag.6  

I en recension av Systrarna med gult och svart hår placeras Sjödin vid Ann Jäderlund, då 

hennes text sägs prioritera det materiella i språket framför den yttre världen.7 I Gränsland 

framstår berättelsen, den värld som skildras, som väldigt viktig, men jag kan ändå se en 

parallellitet till Jäderlund. Jag uppfattar texten som en form av verklighetsåtergivning, samti-

digt som det finns ett sökande i språket, som kan kopplas till Jäderlund, ett sökande och 

ifrågasättande av ordens betydelse. Hos Jäderlund finns ett uppmärksammande av glappet 

mellan språk och verklighet.8  Fokusering av detta glapp finns även i Gränsland, samtidigt 

som Sjödin skriver en vardagsnära poesi. Detta ifrågasättande av eller sökande efter betydelse 

märks direkt i bokens början genom att orden familj och resa definieras. Familj och resa är 

ord som de allra flesta har en förståelse av. Att då förklara ordens innebörd visar vad som i 

diktsamlingen är viktigt med orden, men det innebär också att orden osäkras. Det finns ingen 

anledning att tala om vad familj betyder. Gör man ändå det blir det snarare ett sorts 

ifrågasättande av betydelsen, av vad jag tror att familj betyder. Familjen ifrågasätts också på 

flera ställen i boken. Det sker en tömning av ordet. Detta gäller även en del andra ord, men jag 

tycker inte de töms i lika hög grad som familjen. I Gränsland förekommer också ord som 

egentligen inte finns för att beskriva ljud. Även detta ser jag som en upptagenhet med språket, 

då det ifrågasätter vilka ord som är giltiga och vilka som inte är det. Nya ordkombinationer 

förekommer, där äckellust för mig framstår som det mest markanta. Äckellust som också är 

ett ord som kan sägas beskriva abjektionen, vilket jag ska återkomma till. Berättelsen är viktig 

samtidigt som ordens betydelse är osäker. Det finns även flera ifrågasättanden av verkligheten 

i boken. Jaget fantiserar ihop nya verkligheter och låter fiktivt bli verkligt. Sjödin själv säger 

att hon inspireras av facklitteratur. Hon söker efter det exakta berättandet och har tagit stort 

intryck av Carl von Linnés flora, där hon fascineras av en vilja att beskriva allting.9 

 

Gränsland utgörs av sex sviter av varierande längd. Varje dikt utgörs oftast av två delar. Det 

finns alltså en blankrad, ett glapp, mitt i dikten. Många av dikterna skrivs också i ett svep, 

                                                                                                                                                   
5 Lotta Eklund, Göteborgs-Posten, 930315. 
6 Elisabeth Møller Jensen (huvudred.), Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band IV, (Höganäs, 1997), s. 343. 
7 Michel Ekman, Svenska dagbladet, 930506. 
8 Møller Jensen (huvudred.), Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band IV, s. 425-426, 479.  
9 Catharina Göransson, �Att hitta glipan: ett porträtt av poeten Eva Sjödin�, Provins. Norrländskt magasin, häfte    
3, 1998, s. 16. 
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vilket ger dem en fotoliknande form. Tre delar har bara ett fåtal dikter. Varje dikt inleds med 

att två till tre ord skrivs i versaler. Kursivering förekommer, men sparsamt, och då för att visa 

att någon säger något eller att ett ljud hörs. Det tycks i recensionerna finnas en osäkerhet kring 

vad för sorts text Gränsland är. I Borlänge Tidning sägs den bestå av korta prosatexter,10 

medan recensionen i Östersunds-Posten kallar det för prosapoesi.11 I Göteborgs-Posten liknas 

den vid ett verbalt fotoalbum.12  I min analys kommer jag kalla texterna för dikter. Det finns 

som jag redan nämnt en tydlighet i boken, samtidigt som berättelsen framstår som uppbruten. 

Man kastas fram och tillbaka mellan olika teman, mellan de gränser som titeln refererar till. 

Det är ibland svårt att veta vilka gränser det handlar om: exempelvis gränser mot vuxenliv 

eller gränser mellan länder.13 Resan är således inte bara en jagets resa utan också en läsarens 

resa fram och tillbaka. Långa meningar och utförliga beskrivningar blandas med korta vilket 

förstärker känslan av att kastas mellan olika saker. Ibland stannar berättelsen upp i ett och 

samma tema en längre period och då finns en tydlig linje, som i nästa stunds bryts. Hela 

boken är väldigt repetitiv, som att texten gång på gång börjar om från samma punkt, för att 

åter skriva sig fram till denna punkt. Detta leder till en stampande, kretsande rytm. 

Uppbrytandet av berättelsen smittar även av sig på kronologin, och jagets utveckling framstår 

som rörlig snarare än linjär, vilket även påpekas i recensionen i Svenska Dagbladet.14 I 

recensionen av Gränsland i Göteborgs-Posten hävdas däremot att jaget blir äldre för varje 

avsnitt, och att detta märks i språket som får mer komprimerade meningar.15 Jag upplever 

jaget som äldre i bokens sista del än i första, men tycker inte det är tydligt att jaget blir äldre 

för varje del. Kronologin syns för mig genom att jaget efter hand blir mer självständig, och 

inte heller tycks uppleva omgivning eller andra personer som samma hotande kraft. Att 

meningarna blir kortare ser jag snarare som ett tecken på förändringar i stämning än att de är 

kopplade till jagets utveckling 

                                                             
10 Brügge, Anne, Borlänge Tidning, 060516. 
11 Torgny Jonsson, Östersunds-Posten, 060408. 
12 Floman, Göteborgs-Posten, 060419. 
13 Tom Hedlund, Svenska Dagbladet, 060418. 
14 ibid. 
16 Floman, Göteborgs-Posten,  060419. 
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1.3 Psykoanalys och text 

Gränsland kretsar kring känslor av äckel och begär. Den handlar om ett jags blivande, om 

barndomen och jagets relation till sin mamma och pappa. Detta gör det till en bok som pekar 

mot eller använder sig av psykoanalysen, och jag fann det intressant att läsa den med hjälp av 

de verktyg texten själv arbetar med. Lars Nylander har skrivit om närheten mellan 

psykoanalys och litteratur, och han påpekar att psykoanalysen ofta förklarat resonemang och 

teorier med hjälp av litteraturen. Han menar även att den psykoanalytiska processen liknar 

litteraturen då analytikern och analysanden tillsammans utformar en berättelse.16 Även 

Shoshana Felman har uppmärksammat den nära relationen mellan de två. Hon menar att 

psykoanalysen har något att lära oss om litteraturen, men litteraturen kan även lära oss om 

psykoanalysen. De är implicerade i varandra, och bör stå jämsides snarare än över och under 

varandra. Då psykoanalysen redan finns i texten bör man se på relationen mellan psykoanalys 

och litteratur, istället för att applicera den ena på den andra.17 Min analys rör sig på ett sorts 

applicerande plan, då jag lägger psykoanalysen vid min läsning. Dock har jag försökt att hela 

tiden utgå från texten och vad som faktiskt står i den för att inte tvinga mig på texten med en 

betydelse som inte finns där. Jag försöker även uppmärksamma de problem som uppstått 

genom att psykoanalysen i så hög grad redan finns i texten. Teori och text har slutit sig kring 

varandra, ett problem som jag bara delvis kommer undan. Jag tycker att jag med hjälp av 

psykoanalysen får en bättre förståelse av texten. Samtidigt som känslan av att som man ropar 

får man svar infinner sig, att jag kanske snurrat mig allt längre in i en redan låst cirkel. 

Slutenheten kommer sig också av att jag tvingats begränsa analysen så mycket, vilket gör att 

andra teman och drag i texten osynliggörs, medan det jag valt att fokusera förstärks.  

 

Jag har valt att läsa boken med hjälp av Kristevas teori om abjektion eftersom jag ska 

undersöka den dubbla rörelse inåt och framåt och de känslor av äckel och begär som uttrycks i 

Gränsland. Jag utgår från Fasans makt. En essä om abjektionen.18 Min förståelse av 

psykoanalysen och Kristevas teori om abjektionen är begränsad, och jag har valt att fokusera 

på de delar av teorin som känts relevanta för min analys. För att öka min förståelse av 

                                                             
16 Lars Nylander (red.), Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning,, 
(Stockholm, 1986), s. 9-14.  
17 Shoshana Felman, Literature and psychoanalysis. The question of reading: otherwise, John Hopkins edition, 
(Baltimore & London, 1982), s. 6-9. 
18 Julia Kristeva, Fasans makt. En essä om abjektionen, (Göteborg, 1991). 
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Kristeva har jag också läst och kommer att hänvisa till andra texter som skrivits om eller med 

hennes teorier. En svårighet har legat i att förstå Kristevas ibland mycket snirkliga och 

komprimerade skrivsätt. Detta gör det även delvis problematiskt att utgå från andras läsningar 

av henne. Även de är tolkningar, och jag riskerar att hamna längre ifrån Kristeva genom att 

tolka en tolkning. Jag har ändå valt att använda andra texter då jag upplever att de väl lyckas 

belysa tankar jag själv tyckt mig se hos Kristeva men inte lyckats formulera. Texterna har 

också hjälpt mig att få en bättre översikt, samt tydliggjort svåra passager. Mycket av det jag 

använder ur andra texter än Kristevas egna kan man även hitta i ett flertal böcker. Jag kommer 

bland andra att referera till Ebba Witt-Brattström, då hon skrivit en innehållsrik presentation 

av Julia Kristeva i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Denna presentation har varit viktig för att 

förstå innebörden av kvinnans position i Kristevas teori. Witt-Brattström har även skrivit 

förord till Stabat Mater, en bok där översättningar av flera av Kristevas texter ingår och 

hennes intellektuella resa presenteras. Jag kommer även att använda två verk skrivna av 

Cecilia Sjöholm. Dessa är Kristeva and the political, som tar upp olika aspekter av Kristevas 

teorier och hur dessa förhåller sig till det politiska, samt Föreställningar om det omedvetna. 

Föreställningar om det omedvetna är en psykoanalytisk studie av Stagnelius, Ekelöfs och 

Noréns författarskap, där det främst är studien av Norén som varit viktig för mig. Även Carin 

Franzéns Att översätta känslan, har varit viktig. Den handlar om Kristevas sätt att förhålla sig 

till litteratur; hennes psykoanalytiska poetik. Jag kommer även att referera till andra böcker, 

och då det känns viktig presenteras dessa kort efterhand. Jag vill även poängtera att min 

läsning av texten bara är en, och jag anser att en text är öppen för många olika läsningar.  

1.4 Julia Kristeva och abjektionen 

Julia Kristeva är född i Bulgarien. Hon är språk-, litteraturvetare och psykoanalytiker och har 

i sina texter inspirerats av bland andra Jaques Lacan, Melaine Klein och Karl Marx.19 Språkets 

gränstillstånd, den plats där mening blir till eller upphör att finnas till, är något som intresserat 

Kristeva i hög grad. Hon menar att subjektet föds i och med att det börjar tillägna sig språket. 

Den första tiden när barnet är helt litet lever det i en symbios med sin vårdare, som ofta är 

modern. Efter en tid inser dock barnet att det inte är en del av moderskroppen. Detta är en kris 

för barnet, en enorm förlust, och barnet försöker värja sig mot tomhetskänslan genom att 

                                                             
19 Agneta Rehal i förordet till Fasans makt, s. 8-11. 
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förskjuta modern.20 I det här stadiet, som Kristeva kallar det semiotiska, finns ännu inget 

subjekt och objekt, eftersom barnet fortfarande inte kan skilja på sig själv och modern. Det 

finns bara abjekt. Abjekt är det som är vämjeligt och frånstötande, det som överskrider 

normer och gränser.21 Kristeva använder även ordet abjektion som kommer från latins 

abjicere och betyder kasta ifrån sig.22 Det är genom abjektion som barnet förskjuter sin 

moder, eftersom modern nu upplevs som ett hot, som något som riskerar att sluka jaget. Men 

då barnet fortfarande inte kan skilja på sig själv och modern så innebär abjektionen att barnet i 

förskjutandet av modern även förskjuter en del av sig själv.23 I avståndstagandet från modern 

finns även en längtan tillbaka till den ursprungliga symbiosens trygghet. Att sjunka tillbaka in 

i symbiosen skulle dock innebära icke-existens, och abjektionen, bortstötandet, blir så ett sätt 

att komma till liv.24 Denna rörelse framåt kombinerad med en längtan tillbaka är tydlig både 

hos jaget och i Gränslands form. Upprepade gånger beskrivs abjektionens dubbla känslor; på 

en och samma gång äckel och fascination, förskjutning och begär. Abjektionen är 

tvetydlighet, skräckblandad förtjusning, äckellust. Förskjutandet av modern, känslan av 

abjektion kommer sedan att finnas kvar som en grund i subjektet, som även fortsättningsvis 

kommer att reagera med abjektion inför det som hotar de gränser som jaget satt upp.25 

Abjektion yttrar sig genom äckel inför det som visar gränsdragningens bräcklighet. Det är ofta 

sådant som är en del av kroppen men ändå inte, till exempel mensblod eller avföring. Men det 

yttrar sig även, som synes i citatet från Gränslands första dikt, i äckel inför mat.26 Det är 

genom abjektionen barnet tar sig vidare till den existens som finns bortom symbiosen och blir 

en del av den symboliska ordningen. Den symboliska ordningen är språk, syntax och lag.27 Så 

blir förskjutningen av modern och tillägnandet av språket subjektets födelse. 

 

Upprepningar är vanliga i Gränsland vilket leder till en rytm, som även förstärks av den 

rörelse där texten både verkar stanna upp och fortsätta. Kristeva menar att den poetiska texten 

ofta präglas av abjektion, vilket inte minst syns i textens form. I språket finns både det 
                                                             
20 Ebba Witt-Brattström, �Den främmande kvinnan - en presentation av Julia Kristeva�, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, nr. 2-3, 1984, s. 49-50. 
21 Kristeva, Fasans makt, s. 25-28. 
22 Rehal i förordet till Fasans makt, s. 15. 
23 Witt-Brattström, �Den främmande kvinnan - en presentation av Julia Kristeva�, KVT, nr. 2-3, 1984, s. 50. 
24 Cecilia Sjöholm, Kristeva and the political, (London & New York, 2005), s. 97. 
25 Witt-Brattström, �Den främmande kvinnan - en presentation av Julia Kristeva�, KVT, nr. 2-3, 1984, s. 50. 
26 Rehal i förordet till Fasans makt, s. 16. 
27 Ebba Witt-Brattström i inledningen till Stabat Mater och andra texter i urval av Ebba Witt-Brattström, andra 
pocketutgåvan, (Stockholm, 2002), s. 16.  
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symboliska och det semiotiska. Det symboliska är det som garanterar den semantiska 

meningen, medan det semiotiska handlar om upplösningen av språkliga regler, om rytm och 

klang. Abjektionen uttrycks enligt Kristeva ofta genom det semiotiska, vilket ligger nära det 

hon kallar för choran. Choran är knutet till det förverbala stadiet, till barnets 

kommunicerande med sin moder. Choran är det som inte går att säga, det som genomkorsar 

språket och i texten kommer till uttryck genom rytm, klang, luckor och brott.28 Detta kommer 

framförallt att vara viktigt i analysens sista del.  

 

Enligt Kristeva har kvinnor en speciell position i förhållande till den symboliska ordningen 

och språket. Hon menar att det är svårare och farligare för kvinnor att använda det poetiska 

språket, det språk som tillhör choran. Detta har att göra med att män ofta uppmuntras att 

distansera sig från sin moder, och därför har lättare att uttrycka abjektion. Eftersom kvinnor 

tillhör samma kön som sin moder så innebär distanseringen från modern att de måste förneka 

en del av sig själva. De måste förneka att de är samma (kön) som modern. Kvinnan har svårt 

att distansera sig tillräckligt mycket från modern för att få tillgång till det poetiska språket.  

Hon löper dessutom större risk att bli psykotisk om hon får tillgång till det, att falla tillbaka 

ner i en form av icke-existens.29 Lika gärna som att se kvinnans marginaliserade komplicerade 

relation till det poetiska språket som en nackdel så kan man se det som en fördel. Detta verkar 

Ebba Witt-Brattström ge uttryck för då hon i en analys i Litteratur och psykoanalys skriver att 

det kanske är kvinnans position som gör det möjligt �att med större insikt artikulera de 

mänskliga grundvillkoren: att vara på en och samma gång kropp och medvetande, kön och 

intellekt, homo sapiens och individ�.30 Om litteraturen och att skriva litteratur innebär en risk 

så tror jag att faran är lika stor för män som för kvinnor. Jag kommer inte att diskutera detta 

närmare i analysen, då jag valt att fokusera jaget och texten som skilda från författaren.  

                                                                                                                                                   
 
28 Carin Franzén, Att översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik, (Stockholm/Stehag, 
1995), s. 32-34. 
29 Witt-Brattström, �Den främmande kvinnan - en presentation av Julia Kristeva�, KVT, nr. 2-3, 1984, s. 54-55.  
30 Ebba Witt-Brattström, �Modersabjekt och apokalyps. En läsning av Birgitta Trotzigs roman Sjukdomen�, i 
Litteratur och psykoanalys, Lars Nylander (red.), s. 308-309. 
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1.5 Jaget 

Uppsatsen fokus kommer till en början att ligga på jaget. Barbro Sigfridsson har i 

doktorsavhandlingen Jagets plats analyserat hur kvinnors erfarenheter gestaltas i dramer av 

Katarina Frostensson. Hon undersöker relationen mellan kropp, språk och identitet, med en 

feministiskt och psykoanalytiskt perspektiv. Om �jagets plats� skriver Sigfridsson något som 

jag finner belysande för vad jag menar med jaget:  

 
Ett annat sätt att formulera det är att säga att �jagets plats� är den punkt där den subjektiva 
artikulationen kan ta sin början och få form, och att detta möjliggör den eviga frågan: vem är 
jag? �Jagets plats� är den inre scen där subjektet kan betrakta sig själv som ett (delvis okänt) 
jag. Den är �befolkad� av andra gestalter och här pågår ett ständigt skiftande skeende utifrån en 
dold dramaturgi. På denna �jagets plats� gör det omedvetna sig gällande i form av fantasier, 
föreställningar och kroppsliga symptom.31 

 

Jaget antar sin form allteftersom berättelsen skrivs fram. Det jaget är i en dikt är jaget 

nödvändigtvis inte i nästa. Det är ett blivande, en individuationsprocess som beskrivs. Ett 

blivande genom att jaget definierar sig mot andra/annat, och provar olika sätt att dra upp grän-

serna för sig och sin plats. Detta kan ske delvis genom fantasier där även andra personer kan 

inta jaget, vilket kommer att synas i min analys. Att jaget förändras kan ses som en ut-

veckling, men jag ser det även som ett uttryck för jagets komplexitet, att jaget inte är något 

färdigt utan något som hela tiden formas.  

 

                                                             

31 Barbro Sigfridsson, Jagets plats. Gestaltiningen av det kvinnliga subjektet i Katarina Frostenssons Nilen, 
Traum, Sal P och Staden, (Hedemora, 2003), s. 67. 
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2 �Nu tar jag tre M�   

I den här delen av analysen ska jag i visa hur abjektion uttrycks hos jaget i situationer som 

berör ätande, hunger och illamående samt färgen röd. Jag kommer främst att uppehålla mig på 

en semantisk nivå, men kommenterar även textens form då jag finner det viktigt. I boken finns 

många beskrivningar av mat och av att äta, och dessa beskrivningar präglas av en ambivalent 

känsla: det är tydligt att jaget äcklas, men ändå vill äta eller väljer att äta. Vid ett flertal 

tillfällen uttrycks även illamående och jaget försöker att kräkas. Jag kommer visa hur detta 

hänger samman med abjektion, och med den brist som uppstår då barnet skiljs från modern, 

samt visa att även hungern hänger samman med denna brist. Till ätande och illamående kopp-

las spott och saliv, varför jag även kommer att analysera betydelsen av dessa. Färgen röd är i 

Gränsland starkt förknippad med modern. Jag kommer visa hur denna närhet syns samt hur 

jaget uttrycker abjektion i situationer där det röda förekommer.  

2.1 Ätandet 

En gång kom vi till djurparken precis vid matdags. En liten pickup körde runt mellan djurens 
burar med råa köttstycken, strupe, råttor, möss i härvor. Äcklade flockades vi runt vagnen.32 

 

Det här citatet skriver ovanligt explicit fram äcklet och fascinationen som samtidiga. Ordet 

�äcklade� skrivs ut och det i kombination med �flockades� visar fascinationen. Detta gör 

abjektionen, den dubbla känslan av begär och förskjutning, av äckel och fascination, tydlig. 

Att abjektion uttrycks som olustkänslor inför mat är inte ovanligt: �Vämjelsen inför mat är 

kanske abjektionens mest elementära och mest arkaiska form�.33 Abjektionen handlar om att 

upprätta mig, genom förskjutandet av en annan. I detta förskjutande av en annan, förskjuter 

jag även mig själv då ingen tydlig gräns finns mellan mig och den andra.34  Abjektion är så en 

gränsdragning, men den visar även det osäkra i gränsdragningen, i var jag är och inte är. Att 

abjektion riktar sig mot mat är inte konstigt, då maten kan sägas påminna om denna 

gränsernas bräcklighet; det som inte är en del av mig kan bli en del av mig om jag äter det. 

Äcklet inför ätandet och mat påvisar att jaget vill upprätta en gräns. Men ihop med denna vilja 

                                                             
32 Sjödin, s. 11. 
33 Kristeva, Fasans makt, s. 26. 
34 Kristeva, Fasans makt, s. 26-27. 
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att dra gränser finns också en längtan efter gränslöshet. Subjektet närmar sig det äcklande, 

eftersom det inte bara är ett hot om en icke-existens utan även påminner jaget om den 

förlorade och trygga symbiosen med modern.35 I ovanstående dikt står det vi och inte jag. Det 

är dock jagets upplevelse av situationen som gestaltas, varför jag tolkar de känslor som 

uttrycks som i första hand tillhörande jaget. I Gränsland är det tydligt att jaget fascineras av 

äcklet, då hon gång på gång fastnar med blicken på det som hon känner vämjelse inför. I 

diktsamlingens början finns en oftare förekommande och mer vardaglig matsituation skriven: 

DÅ VI REST i nästan två timmar och jag mår så illa att jag vill kräkas men det kommer bara tomt, 
stannar vi vid en mack. Då han som är min far kommer tillbaka har han köpt falukorv. Med en 
kniv skär han den i bitar i sitt knä i framsätet. Den råa äcklande söta grislukten fyller bilen. Men 
jag tycker om den nu.36 

 

Ätandet är här, som på många andra ställen i Gränsland, tydligt kopplat till familjen och 

delaktighet. Jagets dubbla förhållningssätt till maten märks tydligt. Hon är uppenbarligen 

äcklad av korven, samtidigt som hon tycker om den. Det känslotillstånd, präglat av 

bortstötning och attraktion, som utmärker abjektionen beskrivs. Jaget tycker om korven 

eftersom den kan göra henne till en del av familjen, vilket uttrycks senare i dikten: �Jag vill 

äta den, uppgå i familjen, lukten av den�.37  Jagets längtan handlar om att uppgå i något. Ordet 

uppgå för tanken till att jaget vill bli ett med familjen, snarare än att bara ingå och vara en del 

av den. Hon vill uppgå i �lukten av den�, vilket även det konnoterar ett sammanblandande, en 

gränslöshet, då lukter inte kan hållas separerade från varandra. Att bli ett med familjen 

innebär ett symbiotiskt tillstånd, och längtan efter detta kan ses som ett uttryck för längtan 

tillbaka till den ursprungliga symbiosen. Korven framstår som äcklande eftersom ätandet av 

den innebär upplösning av gränser vilket hotar jagets existens. Det hon vill ha är också det 

hon äcklas av och måste avgränsa sig från för att kunna vara egen:  

Med blicken dimmig av yrsel stegrar jag mig av äckel mot denna grädde på mjölken och jag 
avskiljer mig från den mor, den far som ställer fram den åt mig. Den är ett tecken på deras begär 
och �jag� vill inte ha någonting av den, �jag� vill ingenting veta, �jag� tar inte in det, �jag� 
stöter ut det. Men eftersom denna mat inte är en �annan� för �mig�, som bara är i deras begär, 
stöter jag ut mig, spottar jag ut mig, stöter jag bort mig i samma rörelse som �jag� gör anspråk 
på att upprätta mig med.38  

 

                                                             
35 Kristeva, Fasans makt, s. 36. 
36 Sjödin, s. 9. 
37 ibid. 
38 Kristeva, Fasans makt, s. 26-27. 
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Citatet tydliggör att förskjutandet av mat handlar om att upprätta ett jag, men förskjutandet av 

maten innebär också förskjutandet av sig själv. Jaget upprättas i dikten genom det äckel som 

uttrycks inför korven, som är ett tecken på deras begär. Genom detta äckel försöker jaget att 

avskilja sig, men efter att det uttryckts tar hon ändå emot korven; hon tycker om den nu. Detta 

tyder på att samtidigt med viljan att avskilja sig, finns en längtan efter gränslöshet. Detta 

dubbla förhållningssätt till maten återkommer på en rad olika ställen i diktsamlingen. I en dikt 

skrivs: �Som döva fiskar nappar vi på allt, stoppar allt i munnen�.39 Att jämföra sig med en 

döv fisk som tar emot vad som helst visar på ett förakt, äckel inför situationen, där jaget fyller 

munnen med det som erbjuds. Ett sorts avstängt ätande. Fiskar är något som tidigare i 

diktsamlingen beskrivits med äckel, och nu liknar jaget sig själv (och sin bror) vid döva 

fiskar. Det finns också två dikter där läfsor beskrivs med äckel, första gången på sidan 10:  

Ute, vid den bländande snödrivan, står de och äter läfsor: mjukt tunnbröd med socker på. Man 
kan kräkas för mindre. Ändå vill vi äta allt, sitta i våra små sjaskiga bilar och slicka bort sockret 
från fingertopparna.40 

 
Abjektionen uttrycks tydligt: viljan att äta och äcklet inför ätandet, slickandet på (nästan ett 

diande av) fingrarna. Ett äckel som sprids och kommer att gälla även bilarna, som blir små 

och sjaskiga. Jag tycker också att en viss förstärkning av abjektionen kommer av det 

bländande ljuset. Ett ljus som lyser upp och tydliggör, som belyser de äcklande läfsorna i 

detalj. Ljuset visar allt, men är också bländande vilket gör det svårt att se. Man vill vända bort 

sin blick.  

Det finns ett par mer lustfyllda beskrivningar av mat, varav den ena handlar om att äta 

bokstavskex.  

Jag letar efter M. Mest vill jag äta M, de är godast. De smakar likadant säger min bror, men han 
kan ju ta de jävla F och T då. Nu har jag tre M. 

Svär inte, säger mamma. Så jag gör det tyst. Det blir mycket saliv, jag försöker svälja, men det 
blir bara mer. Mamma rullar in det våta i en platspåse, stoppar påsen i väskan, vi står på 
tröskeln till den stora kyrkan, tippar över kanten in.41  

 

Kristeva skriver:  

Genom munnen som jag fyller med ord istället för att fylla den med min mor, som jag 
hädanefter saknar mer än någonsin bearbetar jag denna brist och den aggressivitet som åtföljer 
bristen, genom att säga.42 

                                                             
39 Sjödin, s. 57. 
40 ibid. s. 10. 
41 ibid. s. 25. 
42 Kristeva, Fasans makt, s. 65. 
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I och med separationen från modern får subjektet tillgång till språket. Subjektet börjar prata 

och använder språket för att försöka skyla över den brist som kommer av att inte längre 

uppleva sig vara ett med sin moder. Ordet mamma finns att fylla munnen med efter förlusten 

av mamma.  I Gränsland ropar jaget på sin mamma, men i den här dikten fyller hon munnen 

med bokstäver och mamma på ett annat sätt. Hon vill äta M, vill fylla munnen med 

m(a)mm(a), vilket jag tolkar som ett sätt att skyla över bristen och som en längtan efter 

symbiosen. I diktens första del är ätandet oproblematiskt beskrivet, nästan njutningsfullt. 

Jaget vill äta, vilket dock kompliceras med förbudet att svära, ett förbud som resulterar i att 

hon inte kan svälja. Hon trotsar detta förbud (och mamman), genom att svära tyst, men detta 

räcker inte. Munnen fylls av saliv och jaget måste spotta ut varpå mamman tar det våta. Jag 

uppfattar det här som att jaget spottar ut kexen igen. Att hon inte längre vill eller kan äta. Ett 

minikräkande uppstår; jaget hinner inte ens svälja innan hon måste få det ur sig igen. Stöta 

bort det som fanns istället för moderskroppen. Den m(a)mm(a) hon nyss fyllde munnen med. 

Genom att språket aktualiserats med förbudet att svära, så sker också en glidning mellan vad 

som är kex och vad som är språk. Att svära tyst är inte det samma som att verkligen svära 

eller prata, varför jag även läser det som att det är outsagt språk som jaget måste spotta ut. 

Saliven är ett resultat av att inte få prata; istället för orden som skulle ha sagts måste saliven 

spottas ut. Att saliv hänger samman med språk kopplar jag till Marie Öhmans analys av Åsa 

Nelvins diktsamling Gattet. Öhman är doktorand vid Örebros universitet och Mälardalens 

högskola och hennes avhandling om Nelvin beräknas att vara färdig år 2007. Öhman skriver 

att diktjagets saliv börjar koka då hon inte kan men längtar efter att få tala, och att svälja 

kopplas samman med tillbakahållet tal.43 Mamman förbjuder visserligen inte jaget att säga 

något annat, men när svordomsförbudet yttrats så säger jaget ingenting. Det verkar för 

tillfället inte finnas något annat språk. Jaget förhindras att uttrycka den aggressivitet hon 

känner (mot brodern), den aggressivitet som Kristeva menar åtföljer bristen (föregående citat). 

Mamman nekar dottern att använda (delar av) språket, den symboliska ordningen, det jaget 

har att tillgå för att täcka över och bearbeta bristen och aggressiviteten. Språket är även det 

som skiljer ut jaget från modern, och att modern tar det kan tolkas som ett försök att hålla 

kvar jaget i symbiosen. Hålla kvar eftersom modern inte har något intresse av att skynda på 

separationen, då barnet för modern är en bekräftelse på att hon själv uppnått en mera 

                                                             
43 Marie Öhman, �Omnämnandet av en diktsamling. Om Åsa Nelvins Gattet�, Lyrikvännen, nr. 2, 2006, s. 31-34. 
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fullvärdig plats i den symboliska ordningen.44. Resultatet blir dock att jaget avgränsar sig 

genom att spotta ut; reagerar med abjektion och upprättar sig. 

2.2 Illamående och hunger 

Citatet från diktsamlingens första dikt handlar inte bara om att äta; det handlar också om 

illamående, om att kräkas. Detta är ett centralt tema i Gränsland: att jaget försöker kräkas, 

men ingenting kommer. Att vilja kräkas innebär att vilja förskjuta något som är del av självet, 

att stöta bort något man har i sig. Om detta handlar abjektionen då barnet genom att förskjuta 

modern också förskjuter sig själv, eftersom det ännu inte lärt sig att skilja på sig själv och 

modern. Ett exempel på jagets försök att kräkas är dikten på sidan 39: 

MAMMA, SÄGER JAG med liten snynålsröst. Vad är det? Mår du illa igen? Nej, säger jag. Eller jo 
kanske. De stannar bilen. Jag står i diket, spottar, det kommer ingenting.  

Om det ändå kunde komma någonting.45  

 
Här är det inte säkert om jaget mår illa eller ej, men viljan och oförmågan att kräkas är tydlig. 

Att jaget försöker kräkas tolkar jag som att jaget försöker upprätta sig själv, försöker avvisa 

något för att själv bli till. Jaget kan dock inte kräkas. Detta kan ses som att jaget är oförmöget 

att avvisa det som måste avvisas, och därmed är inte kan upprätta sig. Men man kan också 

tolka det som att jagets illamående beror på en upplevd brist. Kristeva skriver: �Inget är som 

frånstötningen av sig själv när det gäller att visa att varje abjektion faktiskt är ett erkännande 

av den grundläggande bristen hos varje vara, mening, språk, begär�.46 Barnets förskjutande av 

modern handlar om att undkomma tomhetskänslan som uppstår då barnet inser att det inte är 

ett med modern.47 På så vis kan man se abjektionen, viljan att förskjuta, som erkännandet av 

en brist. Jaget kan således i ett försök att undkomma den brist som finns inom henne reagera 

med illamående i ett försök att förskjuta denna brist. Detta förklarar varför jaget inte kan 

kräkas. Det finns inget att kräkas, för det jaget vill förskjuta är brist. Det kommer bara tomt 

eftersom tomhet är vad som finns i jaget. Man kan säga att jaget försöker kräka sig tillbaka till 

den ursprungliga symbiosen. På samma sätt som ätandet är ett sätt att försöka ta sig tillbaka 

till symbiosen. Illamåendet som sammanhörande med bristen syns på sidan 22: 

                                                             
44 Kristeva, Fasans makt, s. 36-37. 
45 Sjödin, s. 39. 
46 Kristeva, Fasans makt, s. 29. 
47 Witt-Brattström, �Den främmande kvinnan - en presentation av Julia Kristeva�, KVT, nr. 2-3, 1984, s. 50. 
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KAHDEKSANTOISTA LEHTIPIHVI, ropar de. Nummer 18 lövbiff. En gubbe reser sig, kanar 
in i vår bordskant. När vi ätit spelar vi som vanligt yatsy och jag vinner. Jag vinner jämt, har 
rekordet i familjen överlägset. Min bror kan sitta och slå och slå för sig själv men aldrig komma 
upp i den serien. Fy fan jag har kontakt med stjärnorna. Har egentligen ingenting på den här 
trista jorden att göra. Brickinlämning och sånt tjafs. Nu reser vi över jordklotet, det lutar, 
porslinet skallrar. Yatzy säger jag lugnt. Häpna ser de på mig, en man vacklar till i gången med 
brickan, det är lapskojs. En brun heltäckningsmatta, slitet trä i bordet. Matbespisning, sjabbiga 
mosrester. Plötsligt mår jag illa i alla fall, vill bara ge bort min vinst. Och är alldeles för stor att 
sitta i mammas knä.48 

 

I denna dikt verkar jaget uppfatta själva tillvaron som bristfällig, eller till och med som abjekt: 

vämjelig, frånstötande. Detta upplevs som ett hot mot och i jaget då det påminner jaget om 

hennes egen brist. Franzén skriver:  

När ting eller företeelser upplevs som abjekta vill man stöta bort dem, till exempel i en vilja att 
kräkas samtidigt som man inte kan frigöra sig från den abjekta känslan. Abjektionen upplevs 
som ett yttre hot som samtidigt tycks komma inifrån, därför att abjektionen uppdagar inte bara 
den ursprungliga bristen i ens eget vara utan också det bristfälliga i det man tror på, älskar och 
längtar efter.49  

 

Då tillvarons bristfällighet är hotfull försöker jaget värja sig undan denna. Jaget värjer sig i 

diktens början från familjen och verkligheten genom att sätta sig själv i en överlägsen 

position. Höjningen fungerar dock bara tills jaget inser att inte heller vinsten betyder 

någonting. Detta sker i samband med att en man vacklar till, och hon ser hans mat. Jag 

uppfattar det som att jagets återvändande till trivialiteten dels beror på att äcklet inför maten 

stiger fram igen. Men det kan också vara det att mannen vacklar till, att han med all sin 

abjekta bristfällighet vacklar in i jagets känsla av överlägsenhet, att bristen hon ser blir för 

påträngande för att hon ska kunna undkomma den. Abjektet är inte bara något utanför oss. Det 

blir hotfullt mot jaget eftersom det varken är subjekt eller objekt, och därmed utmanar självets 

gränser.50 Det finns lika mycket i oss som utanför. Förtrollningen bryts, varpå jaget börjar må 

illa. Kanske handlar höjningens brytning även om att den vacklande är en man. Män framstår 

ofta som ett hot mot jaget i diktsamlingen. Genom mannens närvaro och blick tydliggörs 

jagets kön, och därmed hennes förväntade position i marginalen av den symboliska 

ordningen. Hon är inte subjekt i samma utsträckning som han, och därför blir han ett hot.51 

Dock tycker jag inte att mannen i denna dikt framstår som så hotfull. Snarare verkar det vara 

den trivialitet som visas genom hans vacklande som utgör hotet. Diktens rörelse pendlar; jaget 

                                                             
48 Sjödin, s. 22. 
49 Franzén, s. 45.  
50 Sjöholm, Kristeva and the political, s. 97. 
51 Sigfridsson, s. 105-106.  
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distanserar sig från verkligheten, hon befinner sig mitt i dess bristfällighet, börjar må illa. Det 

plötsliga illamåendet tolkar jag som ett behov av att avgränsa sig igen. Jaget vill fortfarande 

förskjuta bristen, men den andra gången är det en känsla av att vilja kräkas, istället för en 

känsla av överlägsenhet som infinner sig. Bristen upplevs nu som något som finns inuti 

snarare än något utanför som man kan ta avstånd ifrån. Även en omöjlighet att finna någon 

tröst hos mamman skrivs in. Det handlar om avgränsning istället för symbios. I dikten finns 

ett häftigt kast mellan total lycka och meningslöshet, vilket även det hör samman med 

abjektionen: 

Abjektionen pendlar alltså mellan upplösningen av all mening och all mänsklighet, som vore de 
uppbrunna i lågorna från en eldsvåda, och extasen hos ett jag [moi] som har förlorat sin Andre 
och sina objekt och just i ögonblicket för detta självmord når höjden av harmoni med det 
förlovade landet.52 

 

Jaget tar i dikten avstånd från familjen och omgivningen. Hon förlorar eller gör sig av med det 

som skulle kunna vara hennes andra och objekt. Efter detta avståndstagande infinner sig något 

som påminner om extas, då hon säger sig ha kontakt med stjärnorna. Hon är klart överlägsen 

och säger yatsy med ett lugn som vittnar om harmoni. Det är efter detta lugn som den 

vacklande mannen träder in, och jaget reagerar med abjektion. Om hon i harmonin är på plat-

sen för sitt självmord, är utan objekt, så är abjektionen nödvändig för att hon ska kunna 

återupprätta sig, åter komma till liv. Kristeva: �Abjektionen är en återuppståndelse som går 

via (jagets) död�.53 Abejktionen vaktar och räddar jaget från att sjunka in i symbiosen. Och 

kanske kan abjektionen i den här dikten även sägas vara en återuppståndelse efter det att 

jagets snuddat vid sin död.   

 

Det är dock inte alltid bristen resulterar i illamående. I en dikt syns vad som framstår som det 

motsatta: en plötslig hunger. 

MAMMA ANKAN! Jag ropar tyst, men försent. Ankan har redan drivit ut med vågorna, utom 
räddning. Vi står upp i sanden, ser på den tills den blir en liten röd prick. Sedan inget. Den är 
borta. Plötsligt är jag glupande hungrig. Vi äter upp de våta sandkakorna. Vi lägger våra 
huvuden i sanden och går.54   

 

Det handlar fortfarande om abjektion, men nu vill jaget uppgå istället för att förskjuta. När 

ankan försvunnit utom synhåll blir jaget hungrigt. Att vara �glupande hungrig� påvisar en 

                                                             
52 Kristeva, Fasans makt, s. 42. 
53 ibid. s. 39. 
54 Sjödin, s. 30. 
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hunger som knappt går att mätta. Upplevelsen av brist är stark, och jag menar att det beror på 

att förlusten av ankan aktualiserar den ursprungliga förlusten av modern. Detta visas dels 

genom att ankan blir en röd prick, och det röda är som jag snart ska visa förknippat med 

moderssymbiosen. Närheten till modersförlusten märks även av att ordet mamma och ankan 

ställs bredvid varandra. Dessa ord avser dels att berätta för mamman att ankan försvinner, 

men det bildas också en närhet mellan orden. Som att jaget ropar på mamman och ankan i 

samma andetag. När modern är borta, när ankan är borta finns bara hunger, brist. Även om 

ätandet till viss del verkar okomplicerat så syns abjektion då det är sandkakor som äts, vilket 

för tankar mot äckel. Ätandet blir äckligt, även om jaget inte funderar på att avvisa maten. 

Ytterligare förstärks abjektionen genom citatets sista mening, där kropparna verkar falla 

sönder. Huvudena hänger inte samman med kroppen. Den fragmentariska kroppen är tydlig 

på vissa ställen i Gränsland. Jag tolkar den dels som ett uttryck för att det inte finns något 

enhetligt, entydigt jag; som ett uttryck för jagets komplexitet. I Föreställningar om det 

omedvetna skriver Sjöholm om den fragmentariska kroppen i Noréns poesi. Hon menar att 

kroppens och textens splittring vittnar om att dikterna handlar om det omedvetna. Vidare 

menar hon att den splittrade kroppen kan visa på spår av trauma, och är förknippad med 

svårigheten att skilja jaget från den andra.55 Detta menar jag även är fallet i Gränsland.  Man 

kan se den fragmenterade kroppen som en symbol för splittringen av mammajagkroppen, och 

som en jagets osäkerhet kring var hon börjat och slutar. Det splittrade kroppen är också ett 

tydligt tecken på abjektion då delar av det egna, delar av kroppen, förskjuts genom att 

beskrivas som skilda från jaget. Jagets upplevelse av kroppen som fragmentarisk kan även 

bero av att hon är kvinna.  Kvinnan måste enligt Kristeva förneka en del av sig själv, förneka 

sig som kön, för att tillfullo kunna ingå i den symboliska ordningen, och därmed få full 

tillgång till språket.56  

2.3 Det röda 

Abjektion handlar om avståndstagande från symbiosen med modern, men även om en längtan 

tillbaka. Båda dessa rörelser finns i Gränsland, då jaget i ena stunden uttrycker en vilja att 

avgränsa sig, och i nästa stund en längtan efter att uppgå eller inneslutas. Färgen röd 

                                                             
55 Cecilia Sjöholm, Föreställningar om det omedvetna. Stagnelius, Ekelöf och Norén, (Stockholm/Stehag, 1996), 
s. 229-231. 
56 Witt-Brattström, �Den främmande kvinnan- en presentation av Julia Kristeva�, KVT, nr. 2-3, 1984, s. 54-55.  
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förekommer på flera ställen i diktsamlingen och verkar vara starkt förknippad med 

symbiosen.   

 
Jag vill lägga min pyjamas bredvid mammas nattlinne i den ouppackade öppna väskan. Mina 
linnen och trosor bland hennes. Mina kläder bor i en annan stor resväska med mörk himmel. 
Jag är kär i mamma, vi färdas i olika väskor, åtskilda. I Trondheim hyr vi en hytte, jag ställer 
mig mitt i det mörkröda rummet, blundar, rör mig som en hund mot hennes doft, hennes lätta 
struntprat.57  

 

I den här dikten är närheten mellan det röda och symbiosen tydlig. Jaget uttrycker i diktens 

början en stark längtan efter personen mamma. Denna längtan börjar efter hand mer att handla 

om en längtan efter att inneslutas, en längtan efter gränslöshet. Det är denna längtan jag tolkar 

som en längtan efter symbiosen. Jaget ställer sig mitt i det röda rummet, vilket Maria 

Schottenius menar får henne att verka innesluten i moderns liv.58 Jag håller med om detta då 

det mörkröda och doften som jaget rör sig mot får jaget att verka innesluten i rummet, på ett 

sätt som för tankarna till att vara innesluten i en livmoder. Att jaget blundande rör sig som en 

hund mot moderns doft ger dikten en drömsk ton, och doften konnoterar gränslöshet. Modern 

verkar omge jaget med en värme och mjukhet, ett symbiostillstånd beskrivs med hjälp av den 

röda färgen. Det röda återkommer sedan, och verkar även då vara förknippat med modern och 

den ursprungliga symbiosen.  

- Akkurat Trine, säger de halvt skrämda, halvt förtjusta. Söster vår. Kan du också färga snön 
röd. Få räven, vargen och björnen att komma och kyssa oss.59 

 

I den här dikten fantiserar jaget om att vara en annan och ha systrar. Systrar som är hälften 

skrämda och hälften förtjusta, en ambivalent känsla som utmärker abjektion. De vill att snön 

ska färgas röd, och om snön täcker marken innebär det att de vill att allt ska inneslutas av 

färgen. Närheten till det röda rummet, livmodern jaget stod i, är påtaglig. Dikten avslutas med 

en önskan om att rovdjur ska komma och kyssa dem. Bilden innehåller en fara: att bli kysst av 

ett rovdjur innebär möjligen att man blir skadad eller slukad. I denna önskan finns så en vilja 

att inneslutas, även om det innebär livets slut. Önskning framstår också som omöjlig; jaget 

kan antagligen inte få �räven, vargen och björnen� att komma och kyssa dem. Det som lockar 

är omöjligt att uppnå, och skulle det uppnås så hotar det subjektets existens. Från detta kan 

man dra en direkt parallell till symbiosen. Om jaget ger vika för sin längtan och sjunker 

                                                             
57 Sjödin, s. 13. 
58 Maria Schottenius, Dagens Nyheter, 060419. 
59 Sjödin, s. 14. 
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tillbaka in i symbiosen så innebär det också icke-existens, då subjektet föds i och med 

separationen.60 Det är visserligen inte jaget som för talan i denna dikt, som yttrar denna 

önskning, men eftersom hela dikten är jagets fantasi menar jag att det som uttrycks genom 

systrarna egentligen är jagets önskan. Systrarna intar så jagets plats. De känslor eller tankar 

som yttras av dem ser jag som i grunden jagets egna.   

Här är vi. Vi står mitt i den röda ringen, min familj och jag, äntligen. Alldeles varmt i trosorna. 
Vad gör du, ropar de. Det bara kom. Nu blir de bekymrade igen.61 

 

I den här dikten är jaget tillsammans med sin familj innesluten i en röd cirkel som åter för 

tankarna till en livmoder. En stor lättnad eller lycka uttrycks i dikten genom ordet äntligen, 

varefter jaget kissar på sig. (Tidigare i dikten har jaget sagt att hon är kissnödig, vilket gör det 

troligt att värmen i trosorna beror av att jaget kissar på sig.) Kanske är lyckan som uttrycks 

den lycka jaget känner i ett ögonblick som minner om symbiosen. Hon är i symbios med hela 

sin familj. Eller om det snarare är lättnad som uttrycks; den harmoni jaget kan uppleva i 

närheten av att sjunka in symbiosen.62 Kisset kommer som en konsekvens av jagets plötsliga 

känslokaos. Utstötandet av urin fungerar enligt Kristeva som stadga åt ett jag som saknar det 

egna.63 Jaget blir egen när hon kissar på sig, det är då som symbiosen bryts. Hon förskjuter, 

reagerar med abjektion, och upprättar sig. Enligt Sjöholm markerar avlägsnandet av 

kroppsvätskor en gräns mellan inre och yttre. Hon skriver vidare att jaget upprättas och 

utestängs i samma stund.64 Kisset resulterar i ett utestängande då de andra ropar och 

ifrågasätter, istället för att stå med henne i cirkeln. På samma gång som hon upprättas och blir 

en egen. I den här dikten märks även en lekfullhet. Det blir humoristiskt, lätt ironisk av att 

jaget plötsligt kissar. En humor som spräcker bilden av den lyckligt samhöriga familjen. 

Gränsland handlar om den normativa kärnfamiljen: mamma, pappa, dotter, son och en hund 

som grädden på moset. Detta gör att man även kan se ett ifrågasättande av eller en drift med 

denna norm, och i en del dikter även med dess rollfördelningar.  

 

Ännu en dikt där det röda visserligen inte är utskrivet, men representeras genom blod 

förekommer. Även detta är en dikt som visar jaget i en symbios med familjen, som då de stod 

i den röda cirkeln. Att det inte bara handlar om att tillhöra familjen, utan snarare om en 
                                                             
60 Kristeva, Fasans makt, s. 37-39. 
61 Sjödin, s. 24. 
62 Kristeva, Fasans makt, s. 42. 
63 ibid. s. 78. 
64 Sjöholm, Kristeva and the political, s. 97. 
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längtan efter symbiosen, märks genom att färgen röd representeras samt genom den påtagliga 

gränslösheten. En återfödsloscen beskrivs, och dikten återges här i sin helhet:   

 

VI KÖR RAKT in i berget. In i det råa mineraliska berget. Vattnet strilar nerför klippväggarna. Rå 
fukt ångar. Jag andas in lukten: kvarts, kisel, fältspat. Eggande av järn, blod. Oranga lampor 
kastar sig in i bilen. Fock fock fock. Lyser blixtvis upp oss med sitt brandgula sjukliga ljus. 
Däremellan är mörkt. Svart.                                                                                                               
Jag ser oss inte. Kanske finns vi inte. Våra konturer är upplösta. Vi flyter i stenens mage och är 
inget. Ett enda. 
Så glesnar mörkret. Späs ut. Vi kör mot slutet av tunneln. Redan morrar något i mig av saknad, 
vill vända om. In.65  

 

Familjen är innesluten i berget. Det luktar av järn, blod, vilket för tankarna till det röda, till 

kropp, men också till olycka på grund av att dikten börjar med att de kör in i berget. De har 

dock inte krockat mot bergväggen, de är i stenens mage, de flyter där. Stenen är en kropp och 

den köttiga känslan förstärks av att både ordet rå och råa är med. Stenen är havande med 

familjen; de flyter runt i fostervattnet med upplösta konturer. Familjen är verkligen i ett 

symbiostillstånd, är inget eller ett enda. Att vara ett enda är att vara mammajagkroppen. Att 

vara inget tolkar jag som det man är innan man blivit individ, innan språket. Sigfridsson 

skriver i Jagets plats om hur talet omöjligt kan säga allt. Av det vi vill säga förblir alltid något 

outsagt, oartikulerat.66 Detta som inte kan sägas uttrycks i poesin genom det Kristeva kallar 

choran, till exempel rytm, brott och klang.67  I dikten finns ljud och rytm tydligt 

representerade genom �Fock fock fock�. Dessa ord ger ett ljudande åt dikten, och en rytm. 

Den blixtvisa rytmen förstärks också av de korta meningarna. Även ett brott kan sägas uppstå 

i texten då den genom dessa ord, som inte har någon direkt betydelse, stannar upp. Brottet 

förstärks också av kursiveringen. Kanske kan man se den blixtvisa upplysningen som korta 

ögonblick då jaget upplever det förverbala symbiosstadiet, upplever sig vara ett enda. Genom 

att det som tillskrivs choran är så tydligt i dikten förstärks bilden av att de är inget eller ett 

enda än mer, att dikten handlar om en plats innan språket. Det språk som i dikten fokuseras 

genom användandet av nya ord. Hur man skriver ord som inte finns och vilka ord som 

egentligen betyder något är frågor som infinner sig. Att lamporna är oranga förstärker 

närheten till det röda; ett brandgult sken över dikten. Så fort de föds (är på väg ut ur tunneln) 

vill jaget tillbaka in. I denna dikt vill inte jaget upprätta sig; hon uttrycker bara längtan 
                                                             
65 Sjödin, s. 61. 
66 Sigfridsson, s. 47. 
67 Julia Kristeva, Stabat mater och andra texter i urval av Ebba-Witt Brattström, s. 117-118. 
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tillbaka, in. Denna födsloscen kommer sent i diktsamlingen och det är först efter denna dikt 

som jaget uttrycker en vilja att gå ifrån sin familj som är mindre tvångsmässig än de desperata 

försöken att skilja ut sig i början. Kanske är avståndet så mycket viktigare i början för att jaget 

måste definiera sig själv mot någonting, vilket hon har gjort i diktsamlingens slut (tydligast på 

sidan 55). Jaget löper alltså inte lika stor risk att flyta in i och sammanblanda sig i 

diktsamlingens slut som i dess början. Det finns i bokens slut också en viss acceptans av 

förlusten. �Bollar som tappas studsar ohjälpligt ut ur ens liv/�/ Jag håller min röda boll hårt i 

famnen. Jag kommer att tappa bollen. Den kommer att studsa ner för de grusiga gatorna�.68 

Den röda bollen blir en symbol för symbiosen. Jaget kommer att tappa bollen, och vetskapen 

om detta framförs på ett sakligt sätt, vilket ger en ton av acceptans i dikten. Saker förloras och 

ingenting kan göras åt detta.  

 

Enligt Kristeva är det svårare för flickor än för pojkar att helt distansera sig från modern då de 

är av samma kön.69 Kanske skulle man kunna se det faktum att jaget snarare uttrycker längtan 

mot modern än avståndstagande som en konsekvens av att hon är flicka; hon har svårt att 

distansera sig. Hon verkar nästan vara på väg att sjunka tillbaka in i symbiosen. Det är dock 

möjligt att hon skulle ha haft denna position även som pojke. Jagets kön är till viss del tydligt 

i dikterna. Jag tycker dock inte jagets kön påverkar analysen här, även om kön är 

betydelsefullt i andra delar av Gränsland. Att skriva om huruvida hennes kön har betydelse 

eller inte här skulle bli spekulativt. Det är främst när jagets kropp blir tydlig i dikterna som 

även kön blir tydligt och betydelsegivande. Detta är exempelvis i beskrivningar av kroppen 

som fragmentarisk, men kanske framförallt i jagets möte med mannen. När jaget möter 

mannen blir hennes (kvinno)kropp tydlig, varpå jaget reagerar med abjektion. Detta är ett 

tydligt tema i Gränsland, men jag har inte gått in på det närmare här, då det inte aktualiseras i 

de dikter som varit viktiga för min analys.  

 

                                                             
68 Sjödin, s. 65. 
69 Witt-Brattström, �Den främmande kvinnan en presentation av Julia Kristeva�, KVT, nr. 2-3, 1984, s. 54-55.  
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3 �Det blir tyst� 

Den här delen av analysen ska handla om hur texten uttrycker abjektion. Jag kommer att ta 

upp Gränslands tydlighet och den upprepande strukturen, samt de problem som uppstått i min 

läsning, som även den präglats av abjektion. Analysens inleds med ett kort avsnitt om jaget, 

där jag ska visa hur jaget uttrycker en längtan mot ett ingenting, men också vill vidare mot en 

fortsättning. Detta kommer delvis att hamna nära min tidigare analys, då jag visat hur jaget 

vill in i symbiosen, men även försöker att upprätta sig. Jag har valt att lyfta fram ytterligare 

några exempel på denna abjektionens rörelse hos jaget, då det fungerar som en ingång till att 

visa hur denna rörelse finns i själva texten.  

3.1 Jagets in(genting) 

Gränsland handlar inte bara om att äta utan även om att ätas. I bokens sista del står det att 

mamman är rädd för havet och att: �Hon tror att det ska ta oss. Äta oss. Jag vill ätas�.70 Detta 

tolkar jag som att jaget vill uppgå, vill försvinna in i något. Man kan alltså se hur jaget 

uttrycker en längtan tillbaka till att vara en del av modern, till symbiosen. Jaget vill i 

diktsamlingen ofta bort, försvinna, tillbaka till något även om det ibland är diffust till vad. Om 

denna längtan efter att inneslutas igen, så som en gång av moderskroppen, uppfylls så skulle 

det innebära icke-existens för jaget. Kristeva skriver:  

Men de som vigt sitt liv åt abjektet, kvinnor såväl som män, upphör aldrig att, i det som sipprar 
ut ur �djupet� av den andre, söka moderskroppens inuti, så begärligt och skräckinjagande, 
närande och mördande, fascinerande och frånstötande.71  

 

Att ständigt söka moderskroppens inuti kan sägas gälla jaget då hon verkar se detta inuti 

överallt. I dikten på sidan 45 där bilen med öppen motorhuv beskrivs blir också bilen kropps-

lig, full av inälvor. Blir ett hål i vilket pappan stirrar ner. Att jaget dramatiserar lagandet av 

bilen till att handla om ett stirrande in i en kropp visar på jagets upptagenhet med detta 

kroppsliga, slukande inuti. Ännu en dikt som visar på längtan mot ett ingenting, men även en 

längtan vidare till ett någonting är då jaget fantiserar om att göra om verkligheten:  

                                                             
70 Sjödin, s. 65. 
71 Kristeva, Fasans makt, s. 78-79. 
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Jag börjar dra i tråden. Det går lätt. Jag ser att fjällen, vägen, bilen, mamma, pappa, min bror; 
allt är stickat av den. Varv efter varv luckras upp. Så lätt det går. Till slut är det bara en ljusblå 
garnhärva. Också jag är borta. Känns snopet ändå, efter allt. Ondast gör det om hunden, tänk 
bara en tråd. Kanske kan man sticka en ny familj, En ny bil. En ny hund.72 

 

I den här dikten finns ett metaperspektiv. Man kan repa upp eller sudda ut och sticka eller 

skriva en ny berättelse. Jaget fantiserar om att göra om verklighet. Att jaget drar i tråden tills 

hon försvinner kan ses som uttryck för dödslängtan eller dödsdrift. Dödsdriften beskrevs 

redan av Freud, som en dragning tillbaka till nollpunkten, till ett icke-organsikt stadium.73 

Alltså en längtan efter ett ingenting, den icke-existens som ett återsjunkande in i symbiosen, 

livmodern, innebär enligt Kristevas teori. Dock konstateras att det känns �lite snopet� att 

försvinna, och jaget överväger möjligheten att sticka nytt. Detta tyder på att driften att bli 

någon, bortanför symbiosen, ändå finns där. Denna rörelse, mot ingenting eller vidare, finns 

inte bara hos jaget, utan även i själva texten. Texten skriver sig fram till en nollpunkt, och 

vidare därifrån. 

3.2 Textens in(genting) 

Gränsland är en bok som pekar mot att den vill läsas med en psykoanalytisk tolkningsmodell. 

Att göra detta har varit delvis problematiskt, samtidigt som jag tycker att teorin hjälpt mig att 

lyfta fram betydelse på ett givande sätt. Det problematiska har varit då en sorts rundgång har 

uppstått, ett evigt bekräftande mellan texten och teorin. Detta har ofta skett på ställen där 

texten är tydlig. Flera gånger under läsningen har jag upplevt det som att berättelsen lägger 

krokben för min tolkning genom att skriva ut allt. Ett exempel på detta är att boken heter 

Gränsland, och sen handlar om ett jag som utforskar sina egna och omgivningens gränser. Jag 

kan knappt säga att min tolkning av boken är att den handlar om ett jag i gränsland, för det är 

redan så självklart. Även Maria Schottenius verkar förundras över denna tydlighet då hon i sin 

recension hävdar att det behövs dödsförakt för att kunna kalla en diktsamling för gränsland.74 

Det som händer är att läsningen sluter sig. Det jag skulle säga är redan sagt. Men titeln 

refererar åt flera olika håll, vilket räddar både den och tolkningen, då man kan belysa mindre 

självklara gränser, till exempel var boken och berättelsen egentligen slutar. Ett annat exempel 

på tydlighet är den som kommer med bokens inledande definitioner av resa. Resa beskrivs så 

att man förstår att det handlar om en inre resa, genom att uppstigande och uppbrott betonas. 

                                                             
72 Sjödin, s. 16. 
73 Laplanche, J. & Pontalis J. �B. The Language of psychoanalysis, (London, 1988), s. 97-98. 
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Men även resan kan tolkas på flera sätt: som ett skrivandets resa, uppbrytande av språk och 

berättelse. Det som händer är alltså att texten genom att säga så mycket omöjliggör den första 

tolkningen, och möjliggör en annan. Det sker först en stängning och sedan en öppning. 

Sigfridsson menar att det finns en cirkularitet i den psykoanalytiska tolkningsprocessen. Hon 

talar om hur tolkningsprocessen �pendlar mellan en vilja att förstå, att erövra materialet och 

ett motstånd mot det�.75 Detta är något jag finner beskrivande för hur min tolkningsprocess 

gått till. En abjektionens rörelse; att jag både vill förskjuta materialet då jag inte förstår det 

och sedan, i en stund av klarhet, vill jag sluka det. En del fraser eller meningar har jag haft 

mycket svårt att tolka eftersom de är så utskrivna, eller så tydligt hänvisar till psykoanalysen. 

Ett exempel är då det står �Jag är kär i mamma�.76 Dikten i övrigt pekar mot att jaget har ett 

stark begär till sin mamma, och den är tolkbar eftersom det inte är så explicit. Den här 

meningen gör det dock svårt att tolka eftersom meningen säger tolkningen. Jag skulle hamna i 

ett psykoanalytiskt förklarande av att vad det innebär att vara kär i sin mamma, ett fyllande 

istället för ett tolkande av texten. Denna tydlighet får så texten och min läsning att stanna upp. 

En sorts kortslutning uppstår. Genom att berättelsen skriver allt skrivs också ett ingenting 

fram. Det finns ingenting där, för det som verkade vara tolkningen är inte tolkningen. Genom 

att skriva ut allt töms berättelsen stundvis på betydelse. Jag hamnar i jagets position, hamnar 

inför ett ingenting som jag både vill in i och vända ryggen mot. Detta ingenting är också 

inskrivet i texten. Flera av dikterna slutar i en tomhet där inget mer verkar finnas att säga, till 

exempel genom att det står att det går hål eller blir tyst. I litteraturen finns enligt Kristeva ofta 

en dragning nedåt bakåt; en dragning mot det semiotiska.77  Texten kan sägas peka ut eller 

dras mot det semiotiska. Den uttrycker abjektion genom att hela tiden drista sig till platsen för 

sin undergång, den plats där inget mer kan skrivas. Genom att hela tiden återvända hit 

uttrycker texten, om inte dödsförakt, så åtminstone en fascination inför döden. Rytmen, som 

tillhör choran, blir väldigt tydlig och stampande då texten både stannar upp och fortsätter 

(vilket förstärks av den i övrigt upprepande formen, vilken jag återkommer till). Ett sorts 

kretsande uppstår. Texten återkommer gång efter gång dit meningen upphör men även börjar 

att finnas till. Den börjar finnas till eftersom en annan betydelse infinner sig tillsammans med 

en rörelse bort från detta ingenting. Denna rörelse får berättelsen att fortsätta, vilket sker på 

flera olika sätt. Genom att texten börjar om. Genom de ställen där ingen tolkning skrivs ut, 
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där man faktiskt kan gå in och tolka. Berättelsen fortsätter också genom att teman bryts isär 

och fogas ihop. Det fragmentariska berättarsättet ger ett driv åt texten, och osäkrar den 

betydelse som ibland framstår som tydlig eller självklar: 

Fjorden dränker mig. Lysande, djupgrön. Jag faller rakt ner mellan djupa klyftor. Ett rop ekar. 
Norska bilar sladdar våldsamt förbi. Det är så stort. Så salt. Så snö. Plastpåsar i bakrutorna, il-
lamående hundar i förarsäten. De våldtar sina fjäll, sina vatten, sina vägar. Växterna vadar höga 
i dikena. Blåeldens vansinne. Jätteklöver.78  

 

Det här stycket pekar åt flera olika håll samtidigt och präglas av mångtydighet snarare än 

tydlighet, vilket knuffar berättelsen och mig som läsare framåt. Det visar även att Gränsland 

har den form som berättelser som är abjekta ofta har. 

    
Men vi fick invänta den �abjekta� 1900-talslitteraturen (den som avlöser apokalypsen och 
karnevalen) för att förstå att det narrativa inslaget i väven är en tunn hinna som ständigt hotar 
brista. Ty när den berättade identiteten är ohållbar, när gränsen subjekt/objekt rubbas och till 
och med gränsen mellan inuti och utanför blir osäker, är det berättelsen som först blir ansatt. 
Om den trots allt fortsätter, ändrar den utförande: lineariteten splittras, den fortskrider genom 
skärvor, gåtor, genvägar, ofullständigheter, trassligheter, snitt�79 

 

Det narrativa framstår just som en hinna, gränserna föränderliga och förrädiska. 

Meningsföljden gör att det ibland blir svårt att avgöra vad som åsyftas. Således; skärvor, 

gåtor, trassel. Det finns även annat som gör texten till abjekt, vilket jag ska återkomma till. 

 

Jag har redan sagt att Gränsland ofta jobbar med upprepningen. Upprepningen visar vad som 

är viktigt och svårt, men bidrar även till tydligheten, då berättelsen nöts in. Ingen upprepning 

är dock exakt lik originalet, vilket innebär att även något nytt tillförs i upprepningen:  

Då han som är min far kommer tillbaka har han köpt falukorv. Med en kniv skär han den i bitar 
i sitt knä i framsätet. Den råa äcklande söta grislukten fyller bilen. Men jag tycker om den nu.80 

 

VILL DU SMAKA, frågar han. Det är grårosa kött. Det sladdrar. Nej, svarar jag. Men hur det är 
kommer den bara närmare, Köttbiten. Den är instucken i en pinne. Falukorv. Stekt i den goda 
elden. Jag tar den.81  

 

Här syns två scener som starkt påminner om varandra. Korvscenen upprepas men något nytt 

tillförs i den andra dikten (däribland att jaget inte vill ha korven även om hon tar emot den 

som i den första dikten). Upprepningar förekommer på flera ställen och ett annat exempel är 
                                                             
78 Sjödin, s. 62. 
79 Kristeva, Fasans makt, s. 165-166. 
80 Sjödin, s. 9. 
81 ibid. s. 31. 
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hur mötet med män beskrivs. Detta möte resulterar i en påtaglig kroppslighet hos jaget vars 

kön blir tydligt, och nästan varje gång kan man ana en fascination tillsammans med obehaget. 

Även enstaka ord upprepas. Jag sa tidigare att upprepningarna resulterar i en tydlighet. En 

tydlighet som dock tenderar att ersättas av osäkerhet. Detta beror av att saker som sägs många 

gånger nästan tappar sin betydelse. Om ett ord sägs tillräckligt många gånger, kan det bli svårt 

att förstå det. En känsla av att sitta fast i texten byts mot känslan av att inte ha något fäste alls. 

Denna upprepningens effekt har uppmärksammats av Irene Matthis (som bland annat 

introducerat teorier i fransk och engelsk psykoanalys i Sverige), då hon beskriver hur 

upprepning leder till att ett budskap tydliggörs, samtidigt som själva kärnan i budskapet 

döljs.82 I Lars Noréns schizopoesi har det repetitiva uppmärksammats som pekande mot det 

semiotiska.83 Detta blir även blir fallet här. Rytmen, upprepningen, är ett gungande fram och 

tillbaka över något som inte kan sägas. Det är alltså även denna betydelse, eller nya nivå, som 

upprepningen tillför. Kanske är det denna betydelse eller berättelse Daniela Floman åsyftar då 

hon säger att �berättelsen helt försvunnit från ytan och blivit en antydning i själva språket�.84 

Det som sker genom upprepningen och tydligheten är alltså att något som inte kan sägas, det 

semiotiska, blir starkt närvarande i dikterna. Så finns två rörelser i texten. Dels rörelsen mot 

ett ingenting, icke sägbart, dolt. Dels rörelsen fram mot berättandet eller blivandet. Alltså den 

rörelse som finns även hos jaget, och i abjektionen. Man vill förskjuta mamman och bli en 

individ, samtidigt som man vill in i symbiosen, ingentinget, igen. Denna rörelse gestaltas även 

genom bokens sista dikt, här i sin helhet:  

JAG HÖJER HANDEN och vinkar, genom den dammiga bakrutan. Bilen sätter fart uppför den 
branta gatan bort från hamnen. Hon ser mig inte. Hon sitter med ryggen till. Jag tittar tills hon 
bara är en brun och en blå fläck. Jag tittar tills fläcken försvunnit. Jag tittar på platsen där 
fläcken försvunnit.85  

 

Denna dikt handlar om att skiljas från ett (barn)jag. Det är en tydlig dikt, då jaget åker ifrån 

den hon som också är jaget, vilket gör att det nästan blir svårt att tolka eftersom så mycket 

redan är utskrivet. Diktens sista ord är väldigt avslutande, och det är svårt att tänka sig ännu 

en dikt efter denna, då till och med punkten jaget ser mot är försvunnen. Samtidigt ger denna 

dikt boken en oavslutad karaktär, då den verkar vara på väg vidare ut ur boken. Den står på 

bokens absolut sista sida, vilken inte är numrerad som övriga sidor med dikter. Dikten är 

                                                             
82 Irene Matthis, Det omedvetnas arkeologi. Om det omedvetna, (Stockholm, 1992), s. 233. 
83 Sjöholm, Föreställningar om det omedvetna, s. 218.  
84 Floman, Göteborgs-Posten, 060419. 
85 Sjödin, sista sidan. 
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alltså både en del av boken och utanför boken. Samtidigt som texten och jaget vill mot ett 

ingenting är de oförmögna att sluta. Att på allvar sätta punkt. 

 

Även en ordens tomhet aktualiseras, vilket syns genom att ordet familj förklaras och töms på 

betydelse. �Vi är en familj. Men det är en saga�.86 Det finns egentligen ingen familj, bara en 

berättelse om familjen. Språket finns men ingen verklighet bakom språket. Glappet mellan 

språk och verklighet tydliggörs så. Att ingenting finns bakom språket leder till en känsla av 

ersättbarhet. Det är bara ord som finns, och kanske kunde dessa ord vara vilka som helst. 

Familjen finns bara i berättelsen om familjen, i språket. Detta är fallet både för jaget och för 

familjen. Utan språk, utan berättelsen finns ingen familj. Subjektet föds då det skiljer ut sig 

från symbiosen och tillägnar sig språket. Så utan språk, heller inget subjekt.  

 

Genom detta sätt att berätta så osäkras betydelsen. Jag börjar leta efter en betydelse som på 

sätt och vis ligger bortom ordens och det sagdas betydelse, en betydelse på det semiotiska 

planet. En del av upprepningens och tydlighetens betydelse, kan vara att berätta om det som 

inte går att skriva. Omöjligheten att berätta allt blir synlig genom försöket att berätta allt. Att 

inte allt kan sägas för som sagt tankarna till Kristevas semiotiska, men även till Lacans syn på 

språket: att språket bygger på en ord för ord princip, som gör att meningen hela tiden 

försvinner bortanför det sagda.87 Det finns således en berättelsens och ordens brist gestaltad i 

Gränsland, samtidigt som berättelsen framstår som viktig. Det blir väldigt motsägelsefullt, 

vilket är typiskt för den text som uttrycker abjektion.88 Kristeva menar att vi talar av brist. 

Kanske tolkar man även på grund av en brist. När allt skrivs ut så saknar jag som läsare ändå 

något. Ett sökande efter något, en mening, en kärna uppstår. I Gränslands formulerande, i 

mitt. 

3.3 Mitt in(genting) 

Det finns något förbjudet kring att skriva ut allt på det sätt som Gränsland gör. Att inte 

utelämna någonting i texten resulterar i en ganska utelämnad position. Detta, att man inte får 

skriva allt, uppfattar jag som särskilt gällande poesin. Poesin är svår, annorlunda, subtil, är ett 

sätt skilt från det vanliga att använda språket. Ofta tycker jag också att det verkar finnas en 
                                                             
86 Sjödin, s. 55. 
87 Jurgen Reeder, Begär och etik. Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen, (Stockholm/Stehag, 1990), 
s. 76-77. 
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uppfattning om att så kallas svår poesi är bra poesi, den har en hög position, till skillnad från 

lätt poesi. Poesi som är tillgänglig, som brukar kunna avfärdas som självterapi eller 

dagboksanteckningar är ful. Jag tar upp det här eftersom jag menar att Gränsland genom sin 

tydlighet blir en text som skulle kunna ses som icke-beundransvärd. Att Sjödin ger texten 

denna form uppfattar jag som ett medvetet drag eftersom jag inte känner igen tydligheten från 

hennes tidigare böcker. Denna tydlighet framkallar hos mig som läsare ibland ett obehag. Jag 

kan tycka att det känns pinsamt med all denna tydlighet, en svag känsla av äckel. Samtidigt 

som jag vill vidare i boken, fascineras av den, tycker om den. Jämsides med obehaget alltså en 

beundran, då jag uppfattar Gränsland som en modig bok just på grund av det som skulle 

kunna göra den pinsam. Själva min läsupplevelse blir färgad av abjektion. Genom att texten 

gör saker som jag uppfattar som �förbjudna� så framstår texten för mig som abjekt. Den 

accepterar inte gränser eller (oskrivna) regler.89 Tydligheten gör även att en känsla av att 

texten driver med något infinner sig, med normer, psykoanalysen, min läsning eller sig själv. 

Att berättelsen är en sorts lek, vilket gör att det sker ett ifrågasättande av den betydelse som 

skrivs fram, av vad som egentligen berättas eller är viktigt. En ersättbarhet, eller en känsla av 

att det egentligen inte finns någon mening infinner sig. Vilket också tömmer min analys på 

betydelse. Gör att jag har skrivit fram en analys av ingenting. Att jag har tömt min egen 

uppsats på betydelse, samtidigt som jag fortsatt in i skrivandet den. 

                                                                                                                                                   
88 Franzen, s. 46. 
89 Kristeva, Fasans makt, s. 28. 
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4 Sammanfattning 

Jag har gjort en läsning av Gränsland utifrån Kristevas teori om abjektion. I analysen första 

del visade jag hur jaget uttrycker abjektion i situationer som berör ätande, illamående och 

hunger samt färgen röd. Jag har visat hur jaget ömsom vill sjunka tillbaka in i en icke-

existens, och ömsom försöker upprätta och avgränsa sig. Vilket som är tydligast skiftar från 

dikt till dikt, och ibland kastas också jaget mellan dessa positioner inom en och samma dikt. 

Varje gång jaget drar en gräns vill hon ha det ogjort, och när hon upplever sig avgränsad vill 

hon tillbaka till gränslösheten. Abjektion syns tydligt i äcklet inför mat som jaget ändå äter. 

Hon tar och avvisar den på samma gång. Illamåendet uppstår som en vilja att förskjuta något, 

och därigenom upprätta sig. Jag har tolkat illamåendet som ett sätt att värja sig undan den 

brist som finns inuti jaget. Det är på grund av detta som jaget inte kan kräkas; det är tomhet 

som ska stötas bort. Upplevelsen av brist gör alltså att jaget längtar efter, och försöker kräka 

sig tillbaka till symbiosen och dess gränslöshet. Dock är detta omöjligt att uppnå med livet i 

behåll; jaget är sannerligen för stort för att sitta i mammans knä. Bristen kan också resultera i 

hunger, men när jaget äter för att stilla hungern upplevs abjektion. Maten är äcklig och 

kroppen fragmentarisk. Den fragmentariska kroppen kan ses som ett uttryck för jagets 

splittring, komplexitet, och det faktum att jaget som flicka måste förneka sig som kön för att 

helt ingå i den symboliska ordningen. Språket är ett subjektets verktyg för att försöka skyla 

över bristen, och jaget fyller munnen med språk och bokstavskexen M. Men inte heller detta 

sker friktionsfritt då jaget, störd av svordomsförbudet, inte kan svälja undan vare sig osagt 

språk, kex eller saliv. Hon måste återupprätta sig genom att spotta ut. Färgen röd är i 

Gränsland starkt förknippad med modern och symbiosen. Detta märks genom de starka 

känslor det röda ger upphov till, och i jagets längtan efter att inneslutas av färgen. Jaget 

reagerar med abjektion, och mest märks den del av abjektionen som handlar om en längtan 

tillbaka. Det händer dock även att jaget efter upplevelsen av ett symbiotiskt tillstånd måste 

avgränsa sig, vilket sker genom utstötandet av kiss. Det röda finns även representerat i en 

återfödsloscen, där jaget upplever sig vara inget eller ett enda med sin familj. I denna dikt är 

även det semiotiska tydligt, och dikten verkar skildra ett förspråkligt stadium. När detta 

tillstånd lämnas vill jaget genast tillbaka in. Trots detta upplever jag det som att jaget i 

diktsamlingens slut har en sorts acceptans mot att symbiosen och modern är förlorad. Detta 

märks genom det relativa lugnet i dikten som handlar om att jaget ohjälpligt kommer tappa 

sin röda boll.  
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I analysens sista del behandlade jag den rörelse in och vidare som finns hos jaget, men 

framförallt hur denna rörelse finns i texten, som alltså uttrycker abjektion. Texten skriver sig 

gång på gång in till en punkt av tomhet, en punkt varifrån den måste börja om för att kunna 

fortsätta. Detta gör texten repetitiv och leder till en tydlig rytm genom vilken det semiotiska, 

det som inte kan sägas, pekas ut. Berättelsen fortsätter från denna tomhet och riktar sig framåt 

igen. Denna rörelse framåt syns bland annat genom att berättelsen verkar vilja rinna ut ur 

boken, då den sista dikten står på bokens absolut sista sida, vilken är onumrerad. Texten 

fortsätter även genom upprepningar, genom vilka ny betydelse tillförs då ingen upprepning är 

exakt. En del passager tas om flera gånger vilket även det förstärker bokens tydlighet. Att 

saker upprepas och skrivs så tydligt leder till att en tomhet infinner sig. Då allt verkar 

utskrivet i texten undrar jag vad det är som egentligen berättas. Genom att skriva allt klargörs 

omöjligheten i att skriva allt. Jag blir stående inför ett ingenting, som texten genom sin form 

ringar in. Genom denna rörelse mot ett ingenting, samtidigt med att berättelsen fortsätter fram 

uttrycker texten abjektion. Det är samma rörelse som i subjektets försök att upprätta sig, 

samtidigt som hon längtar tillbaka in i symbiosen. I Gränsland sker även en tömning av ord, 

framförallt av familjen som sägs vara en saga. Det finns ingen familj utanför berättelsen, 

ingen verklighet bakom orden. Sammantaget gör detta att både berättelsens och ordens 

betydelse ifrågasätts och framstår som bristfälliga. Samtidigt som berättelsen om att vara en 

flicka och växa upp är viktig. Jag upplever texten som gripande samtidigt som jag ibland på 

grund av tydligheten (som får mig att beundra den) vill avfärda den. Jag vill både fortsätta och 

inte. Min läsning präglas av abjektion. Jag menar även att det finns en uppfattning, en 

oskriven regel, som innebär att poesi ska vara svår, och inte skriva ut allt på det sätt som 

Gränsland gör. Texten blir så abjekt då den överskrider normer för hur en text �ska� vara. Att 

texten är abjekt syns även genom den stundvis upprutna formen.  

 

I Gränsland blir så jagets brist en textens brist, eller tvärt om. Blir kanske också min brist, och 

analysens brist. Cirkeln är sluten och fortsätter. Fortsätter som om berättelsen vore den 

slemmiga ankfoten jaget leker med, vilken kan �bli hur lång som helst/�/ Lika lång som vä-

gen vi kör�.90  

                                                             
90 Sjödin, s. 37. 
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