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Abstract 
 

This essay investigates how the author Oline Stig creates identities for her main 

characters in three short stories; Midsommar, Polly Maggoo and Den längsta dagen 

from the collection Den andra himlen (2007).  

   My investigation is based on concepts chosen from psychology and narratology:         

First, Jonas Stier’s definition of human identity. In his definition he focuses on a 

person’s social context. He also considers identity formation as an ongoing, ever- 

changing process. Second, Gerard Génette’s and Maria Nikolajeva’s concepts 

concerning focalization and the perspective and voice of narration.  

   My analysis tries to answer the question if the perspective of narration has any 

effect on the readers understanding for the characters’ processes of identity. I have 

found that other aspects than the perspectives of narration are more important in 

portraying a fictional character in these short stories. For example: in one of the 

stories - Polly Maggoo – narration is part of the identity forming process: the main 

character is influenced by and portrayed via the stories told by a friend, and later, via 

the stories she tells another friend about herself.  

   The essay also contains a short presentation of Oline Stig and gives a view of the 

development of the short story-genre in the 1900`s. 

 

 

 



 3

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning och syfte ...............................................................................................4 

2 Forskningsbakgrund ...........................................................................................4 

2.1 Novelldefinition .............................................................................................5 

2.2 Författarpresentation - Oline Stig ..................................................................6 

2.3 Den andra himlen...........................................................................................7 

3 Teori och Metod ...................................................................................................7 

3.1 Identitet ..........................................................................................................7 

3.2 Narratologi ...................................................................................................10 

3.3 Frågeställningar............................................................................................12 

4 Analyser ..............................................................................................................12 

4.1 Midsommar - två älvor, en häxa och en ängel. ............................................12 

4.2 Polly Maggoo –ett år i Paris.........................................................................19 

4.3 Den längsta dagen –familjehemligheten......................................................26 

5 Slutdiskussion.....................................................................................................32 

6 Sammanfattning.................................................................................................36 

7 Litteraturförteckning ........................................................................................37 

 



 4

1 Inledning och syfte 
 

För ett år sen gick jag en skrivarkurs för författaren Anna Schulze som är en varm 

anhängare av novellformen och hennes rekommendationer blev en nyupptäckt för 

mig. Jag läste många, framför allt svenska novellförfattare och blev snabbt fångad av 

experimentlusten, intensiteten i det berättade och precisionen i det språkliga uttrycket.  

   Om man tänker sig skönlitterärt skrivande och läsande som ett slags prövande av 

olika identiteter så kan en novellsamling uttrycka ett brett spektrum av mänskligheten, 

och detta blev utgångspunkten för mig i mitt val av ämne.  

   När jag läste Oline Stigs Den andra himlen första gången tyckte jag inte att den gav 

mig någon utmaning i språklig bemärkelse. Jag upplevde själva texterna som lite 

slätstrukna, men jag märkte att hennes personer stannade kvar i mitt medvetande 

under lång tid och det blev anledningen till att jag valde att arbeta med hennes 

noveller.  

   Det jag är intresserad av att undersöka i den här uppsatsen är med vilka medel Oline 

Stig målar upp sina personporträtt: jag vill ta reda på hur de olika figurerna beskrivs 

och uppfattar sig själva - hur författaren ger oss tillgång till sina novellpersoners liv. 

   Eftersom mitt fokus i den här studien kommer att ligga på personbeskrivningarna 

kommer själva händelseförloppen att hamna i bakgrunden. Jag kommer att analysera 

novellfigurerna utifrån ett mänskligt identitetsperspektiv och jag är medveten om att 

det kan leda till att de uppfattas som mer mänskliga än fiktiva.  

 

 

2 Forskningsbakgrund 
 

Jag har inte funnit någon tidigare forskning om författaren Oline Stig eller något av 

hennes litterära verk. Inte heller har jag hittat någon specifik identitetsanalys av 

skönlitteratur, men det finns en C-uppsats som jag tycker är intressant i det här 

sammanhanget: Anna Olofssons Den meningslösa tillvaron, Existentialism i svenska 

noveller från 1990-talet. Hon analyserar hur tre författare (Ninni Holmqvist, Hans 
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Gunnarsson och Peter Törnqvist) behandlar teman om den mänskliga existensen och 

människans problem med att definiera sig själv i några utvalda noveller. 

   Om novellen som litterär genre finns däremot omfattande forskningsmaterial att 

tillgå. Jag kommer endast att göra en kort sammanfattning nedan. 

 

 

2.1 Novelldefinition 

 

Ordet novell härstammar från det italienska ordet novella och betyder nyhet. Sofia 

Sunnerlövs C-uppsats I Raymond Carvers fotspår? En studie av fyra 

novelldebutanter under 1990-talets novellboom innehåller en omfattande redogörelse 

för novellformens historia och struktur. Sunnerlöv menar att Sverige har haft två 

novellvågor på 1900-talet, den första under 40-talet där författare som bland andra 

Eyvind Johnsson, Stig Dagerman och Lars Ahlin gav ut novellsamlingar och den 

andra på 90-talet med Cecilia Davidsson, Ninni Holmquist, Hans Gunnarsson och 

flera andra.1  

   I Sunnerlövs efterforskningar citeras Ivar-Lo Johansson och hans syn på 

novelltraditionen där han talar om tre olika kategorier: Livsnovellen eller den 

klassiska episka, som igenkänns genom att den ”fokuserar på yttre händelser”, ofta är 

dramatisk och välstrukturerad, och slutar med en poäng.  Situationsnovellen som 

kommer ur den lyriska traditionen med början hos Tjechov och ”kännetecknas av att 

den fokuserar på psykologiska stämningar i koncentrerad, stiliserad form”. Den 

moraliska, religiösa novelltraditionen slutligen representeras av Tolstoj.2  

   Under det som Sunnerlöv kallar ”novellboomen” på 90-talet uppstod en trend bland 

svenska novellister att skriva om kontaktlöshet som tema: ”huvudpersonerna är 

splittrade personer som tappat kontakten med sig själva eller med omvärlden.” Hon 

menar att novellerna framstår som ”utsnitt ur verkligheten där början, vändpunkt och 

                                                 
1 Sofia Sunnerlöv I Raymond Carvers fotspår. En studie av fyra novelldebutanter under 1990-talets 

novellboom (Stockholms universitet 2007) s. 4 
2 Ibid s. 3-4 
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slut fattas historien.”3 Jag anser att den här moderna formen av novellberättande 

skulle kunna ses som en vidareutveckling av situationsnovellen.  

 

Innehållet i en novell är oftast kort och koncist och den största delen av upplevelsen 

utspelar sig således inne i läsarens huvud. Det finns alltså stort utrymme för den 

läsande att ta med sig egna erfarenheter och referenspunkter in i berättelsen. 

   Till skillnad från romanen har den moderna novellen en större frihet i sin 

handlingsstruktur eftersom den inte kräver någon traditionell början eller slut och det 

är ett av mina skäl till att välja just novellformen för den här analysen. Som läsare får 

man följa en person under begränsad tid och eftersom det inte behöver leda till något 

mål eller en slutlig poäng så finns möjlighet för berättelsernas personer att ”leva” 

vidare. Novellen blir i sig själv en slags process eller utveckling, precis som 

identitetsskapandet kan sägas vara.  

 

 

2.2 Författarpresentation - Oline Stig 

 

”Jag håller på mycket med skuld. Offer och gärningsmän” svarar Oline Stig (född 

1966), i en intervju i tidningen Vi4, på frågan om vilket som är hennes viktigaste 

tema. Och skulden står som en låst dörr mellan personernas längtan efter varandra i 

hennes tredje och senaste bok Den andra himlen (2007). Men frågan om människans 

benägenhet till förändring är också hela tiden närvarande, och det är därför jag har 

valt att arbeta med Oline Stigs texter. Vad är det som gör en människa? Vad händer 

när tillvaron ställs på sin spets? På vilka sätt hanterar vi förändring? Hur mycket är 

människor beredda att offra för att gå vidare?  

   1999 debuterade hon med novellsamlingen Ryggen fri och fyra år senare kom Ett 

familjeliv och nio andra (2003). Tidigare har hon skrivit lite dramatik och hon är även 

verksam som litteraturkritiker och kulturskribent. Oline Stig är just nu aktuell som 

årets vinnare av tidningen Vi:s litteraturpris. 

 

                                                 
3 Sunnerlöv s. 5 
4 Artikel: Kärlek och skuld, hämtad från tidningen Vi, decembernumret 2007 
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2.3 Den andra himlen 

 

Oline Stigs novellsamling handlar om identitetssökande människor. De flesta har gått 

igenom något eller förlorat något som tidigare har definierat dem som personer och 

behöver omskapa sin bild av det egna jaget. Här skildras bland annat en äldre dam 

som håller på att glida in i glömskans land, en medelålders man som burit på en stor 

sorg alldeles för länge, och en tonårsflicka som söker sin vuxenhet i Paris. Författaren 

ger oss möjlighet att delta i vitt skilda kritiska situationer i huvudpersonernas liv. 

Några får uppleva en vändpunkt och kanske en nystart medan andra lämnas kvar i 

samma skick som de var när vi mötte dem.  

   Av de nio berättelserna i Den andra himlen utspelar sig alla i nutid utom 

titelnovellen och det är också den enda med viss verklighetsgrund, eftersom den 

delvis bygger på anteckningar ur en dagbok skriven av en släkting till författarens 

man år 1929. Majoriteten av novellerna har en huvudperson, oftast kvinnlig och 

nästan alla sträcker sig bara över en eller ett par dagar.  

   Utmärkande för alla novellerna i den här samlingen är Oline Stigs lättflytande språk 

som målar upp breda bilder, sällan går in i detaljer och väver samman händelserna 

med miljöskildringar. Hennes relativt allmänna beskrivningar av personer och platser 

gör också att man snabbt känner igen sig som läsare. 

   Om man ska försöka placera in Oline Stigs noveller i någon av de traditioner som 

jag tar upp i novelldefinitionsavsnittet skulle jag säga att de hamnar någonstans mitt 

emellan den klassiska livsnovellen och den moderna situationsnovellen. 

 

 

3 Teori och Metod 

3.1 Identitet 

 

Frågan om vad mänsklig identitet är rymmer ett oändligt antal svar. Enligt 

Nationalencyklopedin härstammar ordet från det latinska ”identitas” och handlar om 

människans självbild, om att ”vara medveten om sig själv som en unik individ” och 
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sin tydliga gräns gentemot andra. Vidare rymmer ordet självbestämmande, 

kontinuitet, integritet och medvetenhet om den egna personligheten.5 

   För att ringa in begreppet identitet på ett sätt som känns fruktbart för den här 

analysen har jag till stor del använt mig av Jonas Stiers bok Identitet Människans 

gåtfulla porträtt. Stier menar att det finns flera olika synsätt på mänsklig identitet och 

två sätt som jag vill ta upp är att betrakta den antingen som en gestalt eller en process, 

och jag börjar med att förklara vad han menar med gestalt.   

   I inledningen gör Stier klart att identiteter bara kan vara ”meningsfulla i relation till 

något annat eller någon annan.”6 Härigenom blir det tydligt att det finns flera 

perspektiv på identitet: Stier anser att det finns både en självdefinierande identitet som 

uppstår ur svaren på frågan ”vem är jag?” och en utifrån definierad identitet som 

handlar om vilka egenskaper andra tillskriver oss.  

Begreppet kan också här delas upp i två plan och ses både ur ett individuellt och 

kollektivt perspektiv, d v s vissa områden delar vi med andra människor, medan andra 

endast är tillgängliga för den enskilda personen.7   

   Den egna identiteten bygger i hög grad på människans självuppfattning, vilken 

innefattar all kunskap och information man tror sig ha om sig själv, vilket värde man 

tillskriver detta och vilken betydelse man ger sin egen person (något som i sin tur 

kommer ur vad man har för upplevelser av gemenskap och självuttryck). Eftersom 

självuppfattningen är subjektiv är det mycket vanligt att man ägnar sig åt ett visst mått 

av självbedrägeri, enligt Jonas Stier. Självuppfattningen har stor betydelse för 

människans sätt att förhålla sig till sin omgivning och för den egna motivationen i 

livet. Den jämförs också ständigt med individens ideala självbild, alltså uppfattningen 

om hur man tycker att man borde vara.8 

   Självuppfattningen kan delas upp i två delar: självbild och självkänsla. Den första är 

kognitiv (tankemässig) och innehåller kunskap och information om den egna 

personen, t ex yttre attribut, ansiktsdrag och kroppshållning, kännedom om den egna 

personligheten (exempelvis temperament, karaktär, ideal, åsikter och värderingar) och 

vilket sammanhang man ingår i såsom etnicitet, kultur, kön, klass och religion. 

                                                 
5 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se 2007-12-06 
6 Jonas Stier Identitet Människans gåtfulla porträtt (Lund 2003) s. 17 
7 Ibid s. 18-19 
8 Ibid s. 50 
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Självkänslan däremot är emotiv (känslomässig) och handlar om den trygghet och 

kärlek man känner inför sig själv. Självkänslan bestäms tidigt av vilket bemötande det 

lilla barnet får från sin omgivning, men den underhålls och påverkas sedan hela livet 

genom individens självvärderingar och självbedömningar, och i det sociala samspelet 

med andra människor. Självbilden och självkänslan är beroende av, och föder 

varandra. Tillsammans leder de människans självuppfattning i positiv eller negativ 

riktning.9  

   Stier tar också upp uppfattningen av identiteten som en process: ”Om man väljer att 

förstå identiteten som en process tar man fasta på hur identiteten utvecklas, 

vidmakthålls och förändras. För människan präglas livet av kontinuitet, men också av 

förändring och en rad oundvikliga identitetsfrågor.”10 

   Viktig för min kommande analys är även Stiers beskrivning av identitetskontexter. 

Han förklarar att alla identiteter formas och omformas utifrån de olika sammanhang 

som de ingår i. Oavsett om det gäller självdefinierade eller utifrån definierade, 

kollektiva eller individuella identiteter påverkas människan av och relaterar till den 

unika sammansättning av kontexter som hon befinner sig i. Och enligt Stier finns det 

en oändlig blandning av fysiska, kulturella, sociala och existentiella kontexter.11  

   Den sociala kontexten utvecklar Stier vidare i något som han kallar för 

dramaturgiska framträdanden, och som innebär att människor möts i ett socialt 

samspel. Han ser individerna som aktörer på en social arena där identiteter uppstår, 

förhandlas och bekräftas i samspel. ”Identiteter är länkade till människors handlingar 

och handlingar uppstår som reaktioner på den sociala miljön.”12 Individen antar olika 

roller beroende på hur en viss situation upplevs och tolkas, och tillsammans utgör alla 

roller delar i en övergripande identitet. Andra människor (aktörer) reagerar omedvetet 

eller medvetet på den bild som individen förmedlar av sig själv och ger någon form av 

respons, ibland i form av bekräftelse. ”Som dramaturgiskt framträdande är identiteten 

sålunda den totala bilden av oss –sedd ur båda synvinklar.”13  

 

                                                 
9 Ibid s. 51-52 
10 Ibid s. 81 
11 Ibid s. 61 
12 Ibid s. 86-87 
13 Ibid s. 87 
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3.2 Narratologi 

 

Narratologi är en ”litteraturvetenskaplig teori- och metodbildning för studiet av 

berättarkonsten,” och den uppstod ur formalismen, semiotiken och strukturalismen på 

1960-talet i Frankrike. Gérard Genette är en av huvudpersonerna i utvecklandet av 

denna teori som används till att analysera dramatiska strukturer, karaktärisering, 

genrer och litterära tekniker. Att kunna skilja mellan berättelsen (historia) och det 

berättande (diskurs) är det fundamentala inom narratologin. Där finns begrepp för 

möjliga sätt att berätta och verktyg för att synliggöra strukturer i en berättelse.14 

   Maria Nikolajeva har samlat ihop några viktiga teoretikers tankar kring narratologin 

i ett kapitel i Barnbokens byggklossar (bokens titel gör gällande att det handlar om 

barnlitterära analyser, men avsnittet om narratologi beskriver teorin på ett generellt 

plan). Jag kommer att använda mig av hennes redogörelse eftersom jag tycker att den 

på ett tydligt sätt sammanfattar de delar av narratologin som jag tänker använda mig 

av.  

   Till att börja med är det viktigt att klargöra skillnaden mellan berättarrösten och 

synvinkeln i en text och här stödjer sig Nikolajeva på Gérard Genettes teorier. Hon 

beskriver rösten som den instans i texten som talar, medan ”synvinkeln syftar på den 

instans genom vars ögon eller medvetande vi som läsare får uppleva händelserna.”15    

   Gérard Genette använder sig vidare av begreppet modus för att belysa olika aspekter 

av berättarsituationen och Nikolajeva förklarar i sin bok att det innefattar närvaro, 

distans och fokalisering.16 Berättarens grad av närvaro i texten kan, enligt Nikolajeva, 

identifieras genom bl a miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, sammanfattningar 

av händelser eller kommentarer till händelser och personer. Berättaren kan vara öppen 

eller dold, den senare associeras ofta med författaren men bör istället inrymmas i 

begreppet berättarröst.17 

   Textens fiktiva värld kallas inom narratologin för dieges, och berättarens distans 

bestäms av förhållandet mellan dessa två. En berättare som ”berättar allt eftersom 

händelserna utspelar sig, utan distans, kallas intradiegetisk” (min kursiv), han/hon 

                                                 
14Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Narratologi&printable=yes 2007-12-07 
15 Maria Nikolajeva Barnbokens byggklossar (Lund 2004) s. 167 
16 Ibid s. 158 
17 Ibid s. 158-161 
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finns alltså inne i fiktionen, medan en extradiegetisk berättare förhåller sig med 

distans till fiktionen. Om berättaren är identisk med en person i texten benämns 

han/hon som homodiegetisk, till skillnad från en heterodiegetisk berättare som 

befinner sig på en annan nivå i fiktionen.18 

   Fokaliseringen är det begrepp som hjälper läsaren att skilja mellan berättaren och 

den person i texten vars synvinkel man får följa:  

 
Med fokaliseringen avses en begränsning av den information som släpps ut av berättaren 

till läsaren genom den fokaliserande karaktären, eller fokalisatorn. Fokalisering 

innebär därmed en manipulering av synvinkeln som gör att vi uppfattar berättelsen ”som 

om” den berättades av den fokaliserade personen.19 

 

Nikolajeva beskriver vidare tre olika former för fokalisering i en text: Nollfokalisering 

(eller icke-fokalisering) innebär att det finns en berättare som vet mer än fokalisatorn 

och förmedlar exempelvis vad de andra personerna i texten tänker. Vid extern 

fokalisering vet berättaren mindre än fokalisatorn och kan bara återge vad fokalisatorn 

ser, inte vad han/hon tänker. När berättaren ser och vet lika mycket som fokalisatorn i 

en text är det fråga om intern fokalisering.20 

   Slutligen instämmer Maria Nikolajeva med Gérard Genette i iakttagelsen om att  

skillnaden mellan en tredjepersonsberättare och en jagberättare är mindre viktig för 

upplevelsen av en berättelse än formen för fokalisering.21  

 

I Oline Stigs novellsamling finns tre olika berättarperspektiv, synvinklar, 

representerade: Några är skrivna i jagform, andra har en tredjepersonsberättare och ett 

par innehåller två stycken tredjepersoner som för ordet växelvis. Jag har valt ut en av 

varje för den här analysen eftersom jag vill undersöka om berättarperspektivet gör 

någon skillnad för läsaren i hur man uppfattar huvudpersonernas 

identitetsproblematik. 

 

 

                                                 
18 Nikolajeva s. 162-163 
19 Ibid s. 172 
20 Ibid s. 172-173 
21 Ibid s. 158 och 173 



 12

3.3 Frågeställningar 

 

-Hur ser berättarformerna ut i Oline Stigs noveller? 

 

-Hur skapas och/eller omskapas huvudpersonernas identiteter i texten? 

 

-Hur ser novellernas struktur ut (i form av berättarperspektiv) och vilka konsekvenser 

får det för huvudpersonernas identitetsskapande i läsarens ögon?  

 

 

4 Analyser 

4.1  Midsommar - två älvor, en häxa och en ängel. 

 

Den första berättelsen i Oline Stigs novellsamling heter Midsommar och handlar om 

en medelålders man vid namn Åke. Han är arbetslös sedan tre år tillbaka och fungerar 

numera som en hemmafru åt sin hustru, sina tvillingdöttrar i tidiga tonåren och sin 

svärmor. Berättelsen utspelar sig över en dag och som novellens titel antyder är det 

midsommarafton, vilket visar sig vara en laddad högtid för Åke och hans familj:  

I slutet av historien framkommer det att deras son drunknat just den här dagen åtta år 

tidigare.  

   Hustrun Anita har uppmanat Åke att ta en timme varje dag för att fundera över sitt 

liv: ”Hitta dig själv nån gång, annars blir det skilsmässa”22, och han tillbringar lydigt 

sin timme i avskildhet, men med en växande frustration inom sig. Han har svårt att 

förstå sina döttrars plötsliga fnissanfall, han är trött på hustruns orimliga krav och 

dominanta sätt, han irriterar sig på svärmoderns lättja och han bär på en stor oförlöst 

sorg över sonens död som han inte vet hur han ska hantera.  

   Hela midsommaraftonen ägnar Åke åt hemmets sysslor och kvällens 

festförberedelser samtidigt som han reflekterar över sitt liv. Under middagen på 

kvällen känner han sig allt mer alienerad. Han blir berusad och tar till slut ett bad vid 
                                                 
22 Oline Stig, Den andra himlen s. 14 (Hädanefter förkortas hänvisningar till denna källa med DAH) 
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den ”förbjudna” bryggan (platsen för sonens död). Gråtande simmar han tills krafterna 

tar slut, men Anita och döttrarna har sett honom och ror efter och plockar upp honom. 

 

Det finns en igenkännbar röst som är genomgående i hela novellsamlingen och som 

jag härleder till författaren. Genette gör en tydlig distinktion mellan begreppet röst 

och synvinkel och jag tolkar här berättarrösten som Oline Stigs.  

   Historien om Åke är berättad i tredje person utifrån Åkes synvinkel. Han är 

berättelsens interna fokalisator konsekvent ända fram till slutet där en allvetande 

berättare (extern fokalisator) kommer in i två korta stycken för att observera familjen 

som finns kvar på land medan Åke själv simmar ut i havet. Att berättaren plötsligt 

överger Åke skapar två effekter för historien: för det första höjs spänningen i och med 

att läsaren tappar kontrollen över Åkes situation i ett läge när han är redo att ge upp 

och överlämna sig åt vågorna, och för det andra får man här för första gången en bild 

av Åkes betydelse för familjen. Döttrarna visar en oro för sin far som man inte 

tidigare sett och ber om hjälp att rädda honom. 

   Strukturen i Midsommar är en helt igenom kronologisk ordning, det är utvalda delar 

ur en och samma dag. En historisk händelse som påverkat familjen antyds flera 

gånger i texten (sonens död), men det ges ingen tillbakablick. Man förstår att det är en 

händelse som har ett starkt inflytande på Åkes liv, att den är ständigt närvarande hos 

honom, men också att den är speciellt förknippad med just den här dagen.  

   Den allra första informationen som läsaren får om att Åke och hans familj gått 

igenom ett trauma kommer ungefär en fjärdedel in i berättelsen, när Åke funderar 

över sitt förhållande till sin svärmor Majken: ”Första tiden hade hon hjälpt till förstås, 

när flickorna fortfarande var små och allt hade rasat samman.”23 Han reflekterar 

vidare över att han inte har många minnen från den tiden och att han inte lyckats 

gråta, men vad som orsakat katastrofen avslöjas ännu inte.  

   Åke upplever ett avstånd mellan sig och sin fru och att det är den fruktansvärda 

händelsen som är en stor del av problemet blir klart i textens nästa antydan: Åke kan 

inte förstå om Anita vill att de ska minnas eller glömma.24 Här får man även reda på 

att händelsen är kopplad till just midsommar då Åke reflekterar över att det är tredje 

gången de firar (efter ett uppehåll). 

                                                 
23 DAH s. 15 
24 DAH s. 17 
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Vid middagsbordet senare blir Åke illa berörd när en granne berömmer deras vackra 

badplats, och han måste berätta att familjen aldrig badar där. Han förklarar aldrig 

varför, men att det är en laddad plats blir tydligt för läsaren då rösten sviker Åke.25       

   Författaren hemlighåller kunskapen om familjens tragedi ända in i upplösningen och 

när det avslöjas vad som har skett finns inte Åke närvarande. Han är ute och simmar, 

och det är Anita som berättar för gästerna att sonen drunknat där åtta år tidigare.26 

 

Åke presenteras för läsaren ensam och utomhus en vacker morgon i sommarmiljö. 

Några viktiga detaljer i berättelsens inledning hjälper till att skissa upp och bestämma 

vad han är för person: att han har förberett sig med en kaffetermos men glömt mugg, 

att solen bränner på hans flint och att hans namn är Åke. Som läsare gör man sig här 

en bild av en man i övre medelåldern. Vidare får man veta att det här är en stund av 

misslyckande hos Åke. Detta är hans planerade ”tanketid”, men han tycker sig inte 

kunna tänka: ”Han fick inte fatt i något. Inte en enda intelligent tanke.”27 Istället 

upplever han hur det ”surrar” i huvudet och han lägger sig ner i gräset och somnar. 

När han vaknar får han en bild av att han är en örn som flyger högt och dyker ner för 

att ta ett byte, men verkligheten kommer ifatt honom och han går hem till familjen. 

 

Åkes roll i familjen etableras direkt i nästa avsnitt. Hans fru kommer med frågor, men 

ger honom ingen chans att svara innan hon delar ut order om vad han ska utföra under 

dagen. Själv ska hon arbeta i sin konstnärsateljé och svärmodern fyller snabbt i att 

även hon kommer att vara upptagen. Tvillingdöttrarna sitter okontaktbara för 

omvärlden på en handduk och flätar varandras hår. De två frågor Åke ställer möts 

med nonchalans och spydigheter: när han frågar frun vilka som ska komma på festen 

svarar svärmodern: ”Det är dom gamla vanliga”, och när han undrar vart döttrarna ska 

cykla svarar de: ”Till Hongkong.”28 Under den här korta sekvensen blir det tydligt att 

de fyra kvinnorna lever i en gemenskap med varandra som Åke inte delar. Hustrun 

Anita och svärmodern Majken har ett sätt att tala om honom som om han inte befann 

sig i närheten och de tar döttrarnas parti när de i sin tur driver med honom.  

                                                 
25 DAH s. 20 
26 DAH s. 23 
27 DAH s. 11 
28 DAH s. 13 
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Att Åke verkligen känner utanförskap visar sig redan i följande stycke. På beställning 

av Anita lagar han döttrarnas cyklar på en kulle ovanför huset och ser samtidigt Anita 

och tvillingarna spela fotboll en bit bort. ”Och i nästa stund brottades de alla tre på 

marken, de såg ut som ett trehövdat djur med intrasslade armar och ben.”29 Det 

”surrar” återigen i hans huvud och han känner sig främmande inför tanken på att de 

där kvinnorna skulle kunna vara hans familj. Det ”trehövdade djuret” blir en bild av 

”människan” Åkes alienation inför sina kvinnors starka band till varandra. 

 

Den av Anita beordrade tanketiden som Åke försuttit genom att somna kompenseras 

under resten av dagen medan han utför festförberedelserna. ”Hur hittar man sig själv? 

Tänk om man letar och letar och aldrig hittar någon?”30 

   Åke tycks ha fastnat i en ond spiral i förhållandet med sin fru: ju hårdare han 

anstränger sig för att försöka förstå och leva upp till de förväntningar och krav han 

tror att hon har på honom desto mer förringar han sig själv. Anitas uttalade önskan är 

att han ska hitta sig själv, men frustrationen hos dem båda har vuxit så mycket att 

Anita inte ger honom någon chans utan inkompetensförklarar honom. Åke har i sin tur 

börjat skylla problemen på henne: ”Han var inte olycklig. Det var Anita som 

krånglade. Det var hon som hävdade att han var känslomässigt störd.”31 

   Anita ger intryck av att vara en bestämd och dominant kvinna, men Åke minns 

något annat: 

 
Härom morgonen hade han fått en tanke. Han hade tänkt på hur det var när de träffades. 

Då hade hon varit oorganiserad och rastlös. Han hade stått för ordningen och tryggheten 

med fast tjänst som lärare och pengar på banken. Nu var det omvända roller. Hon var 

tydlig, han var vag. Hon hade kontroll, han svävade fritt. Enligt henne i alla fall.32 

 

Hur har de kommit till den punkt där de befinner sig nu? Åke reflekterar inte vidare 

över sin tanke, men jag tror att det är just här som en del av svaret finns. Tidigare i sitt 

liv har han haft en identitet som försörjare, lärare och familjefar. Han har stått för 

ansvar och trygghet i förhållande till sin fru, men nu har han förlorat den rollen.  
                                                 
29 DAH s. 13 
30 DAH s. 14 
31 DAH s. 16 
32 DAH s. 14 
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Åke blev arbetslös ungefär samtidigt som Anita började bli framgångsrik 

glaskonstnär. Han miste ett barn och ser just nu sina två andra växa upp till 

självständiga individer som inte längre behöver honom. Att Anita lyckades leva ut 

och bearbeta sin sorg över sonens död, medan Åke kapslade in sin ger honom också 

ett känslomässigt underläge. Allt detta gör att han har börjat tvivla på sin manliga 

identitet, omgiven som han är av starka kvinnor där han utför de traditionellt 

kvinnliga sysslorna. Han intalar sig själv att han trivs med situationen, men uttrycker 

samtidigt en vag dröm om att kanske börja forska.33 

   Kommunikationen makarna emellan verkar vara helt låst: 

 
Han begrep inte hennes antydningar. Han kunde inte läsa undertexten. Ironi gick bra, 

men när det gällde känslor var han en kratta. Enligt henne. När han bad henne vara tydlig 

med sina önskningar och behov kallade hon honom efterbliven. ’Något måste du väl fatta 

själv.’34  

 

I ovanstående citat blir det tydligt hur starkt präglad Åke är av Anitas åsikter om hans 

person, det verkar nästan som om han har omvandlat dem till sina egna. ”Enligt 

henne”, är en tanke som närmast omedvetet dyker upp hos honom vid ett flertal 

tillfällen då han funderar över deras relation. 

   Han längtar efter att få berätta om sina återkommande bilder av örnen för henne, 

men dömer ut samtalet på förhand och låter bli att säga något. 

 
Hon skulle förmodligen bli glad, hon blev alltid glad när han berättade något. Innan hon 

analyserade sönder det och berättade varför han tänkte som han tänkte. Han var trött på 

hennes analyser.35 

 

Åke är rädd för att Anita ska ge honom ännu en bild av hans identitet som han inte 

känner igen sig i, och han är för svag i sin egen självuppfattning för att kunna säga 

emot. Istället söker han hennes bekräftelse i det vardagsnära: ”Jag är klar med 

cyklarna”, sa han. ”Bra”, sa hon. ”Då är det bara resten kvar.”36  

                                                 
33 DAH s. 16 
34 DAH s. 17 
35 DAH s. 18 
36 DAH s. 15 
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Mellan Åke och hans svärmor Majken finns en ömsesidig antipati som hos Åke blir 

allt starkare i takt med att frustrationen över hans hustru växer. Varje gång de möts 

utdelar Majken en order om något hon vill att han ska utföra och Åke accepterar och 

förbannar i tysthet. Han reflekterar aldrig över varför de ogillar varandra utan det är 

ett tillstånd som bara är och som blivit påtagligt i och med att Majken flyttade in hos 

honom och Anita. Vid ett tillfälle under midsommaraftonen står han och ser på henne 

genom ett fönster ut i trädgården där hon ligger i hammocken och sover. Han hör det 

bekanta ”surret” i huvudet och fantiserar om att han kväver henne med en kudde.37 

   Min tolkning av Åkes hat mot svärmodern är att han överför den ilska och 

maktlöshet han känner inför Anita på ett mer legitimt mål. Han ser inte hur lika mor 

och dotter, Majken och Anita, behandlar honom när de ger honom befallningar om 

saker han ska uträtta.  Det är lättare för Åke att lägga alla sina känslor av vanmakt på 

Majken än att ta tag i sin relation med Anita.  

 

Det finns flera påståenden i texten som vittnar om att Åke bär på en oförlöst sorg över 

sonens död, men han själv tycks omedveten om att det är så, och kanske är det där en 

del av obalansen mellan makarna uppstod: ”Mest mindes han Anitas avgrundsvrål 

nerifrån uthuset och sin egen irritation över att inte kunna gråta.”38 Sorgen måste ha 

kapslats in i Åke och det återkommande ”surret” som Åke upplever då han tvingas 

titta in i sig själv som t e x under tanketiden uppfattar jag som en påminnelse om 

detta. ”Surret” i Åkes huvud larmar i alla situationer som han inte har full kontroll 

över, där obearbetade känslor trycker på för att få komma till ytan. 

   Det är Anita som tar tag i livet igen efter olyckan genom att börja fira midsommar 

igen och det är ytterligare ett tecken på att Åke sitter fast i sin sorg. Han är 

handlingsförlamad på flera områden: han vill inte söka nya jobb, han orkar inte hitta 

någon ny riktning på sitt liv utan klamrar sig fast vid att försöka bli den han tror att 

Anita vill att han ska vara. Han har ingen direkt kontakt med sina döttrar och verkar 

oförmögen att ta initiativ till det utan blir istället mycket osäker av deras 

tonårsbeteende.  

 

                                                 
37 DAH s. 16 
38 DAH s. 15 
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De bilder Åke skapar av sin familj gör det mycket svårt för honom att nå fram till 

dem: 
Två älvor, en häxa och en ängel, tänkte han och la sig i gräset. Dessa väsen svävar runt 

mig och ställer mig till svars, men jag är ingen jävla Gud.39  

 

Han ser älvor i sina döttrar, en häxa i svärmodern och ängeln i Anita och han upplever 

att de kräver något av honom utan att riktigt förstå vad. Eftersom han gör dem till 

övernaturliga väsen måste han själv anta en ännu högre skepnad för att ha en chans att 

göra sig hörd. Det är då örnbilden kommer fram i hans inre och den ger honom en 

stark frihetskänsla. Han ser sig själv i skepnaden av en stor havsörn som flyger runt 

ön de är bosatta på och havet runtomkring.40 Han har överblick och kontroll över 

situationen, och makt. Han är en rovfågel som dyker ner och tar vad han vill ha. Han 

inger respekt. 

   I berättelsens slutskede blir örnen också en flyktväg. Efter middagen försvinner 

tvillingarna iväg och Åke känner sig orolig, men istället för att leta sätter han sig på 

en sten och håller ut armarna likt vingar som för att flyga iväg från oron.41 

 

Åkes bild av sig själv bygger i hög grad på en utifrån definierad identitet. Han 

reflekterar inte över sin egen vilja eller vem han själv uppfattar att han är. Han kände 

sig trygg i sin identitet så länge han hade en tydlig roll i sitt yrke och som familjefar, 

men när han nu tvingas omskapa sin identitet utifrån livets nya förutsättningar känner 

han sig vilsen och famlar efter vad han tror att andra vill att han ska vara.  

   Den mest påtagliga identitetskontexten som Åke befinner sig i är det starka 

kvinnokollektiv han omges av, och där har han ingen given plats. (Kanske blir även 

förlusten av sonen ännu starkare hos honom i det perspektivet.) 

   Åke saknar självinsikt och därför verktyg för att stärka sin egen person, och det gör 

honom alltmer förtvivlad. Istället för att kunna definiera sig själv och sin egen 

identitet ger han upp. Han simmar bokstavligen iväg från alltihop och till slut kommer 

den förlösande gråten. När han i berättelsens slutskede fiskas upp av sin familj är han 

                                                 
39 DAH s. 17 
40 DAH s. 11 och 17 
41 DAH s. 21 
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helt kraftlös, men har kommit till en insikt och vågar äntligen visa sig inför Anita: 

”Man kan inte hitta sig själv genom att tänka.”42 

 

 

4.2  Polly Maggoo –ett år i Paris  

 

Novellen Polly Maggoo handlar om nittonåriga Karin som jobbar på ett bageri i en 

svensk småstad och funderar på vad hon ska göra med sitt liv. Hon är nyligen 

hemkommen från ett års vistelse i Paris och fyller sin vardag med minnen därifrån: 

Det är som au pair hon först kommer dit, och under en franskakurs blir hon vän med 

Polly. Karin fascineras av sin nya vän som verkar leva ett äventyrligt liv. Polly är 

bostadslös och flyttar i hemlighet in i Karins källarrum. Tillsammans lever de nattliv 

med mycket alkohol och långa samtal vilket gör att Karin börjar missköta sitt jobb. 

Polly tröttnar snart på källarlivet och försvinner långsamt därifrån till Karins stora 

förtvivlan. Samtidigt som hon konstaterar att Polly är borta blir Karin utsparkad från 

familjen.  

   På en pub som heter Polly Maggoo blir Karin bekant med den betydligt äldre 

Christopher som låter henne sova i sin bil tillsammans med honom själv. Han 

presenterar henne för en caféägare som ger henne arbete som servitris. Karin tycker 

att hon äntligen har fått ett spännande liv där hon hänger på barer hela nätterna och 

träffar bohemiska människor. Men även här tar jobbet stryk av det hårda nattlivet och 

hon blir återigen arbetslös.  

   Av en slump träffar hon Polly igen som nu är älskarinna åt en rik, gift man och 

bosatt i hans stora representantvåning. Eftersom mannen är bortrest mycket låter Polly 

Karin flytta in och den intensiva vänskapen fördjupas. De dricker drinkar hela 

dagarna, berättar historier för varandra och leker filmstjärnor. Till slut kommer 

mannen hem och kastar ut Karin på gatan. 

   I huset bredvid bor den franska skådespelaren Catherine Deneuve och hon har en 

personlig vakt utanför sin dörr som flickorna tidigare retats med. När Karin blir 

utslängd ber hon vakten, Paul om hjälp och han tar med henne hem till sin lägenhet 

som han delar med sin faster. Karin upplever en gemenskap och en trygghet hos 

                                                 
42 DAH s. 24 
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fastern som gör att hon stannar kvar hemma hos dem. När hon träffar Polly igen några 

dagar senare blir de osams. Karin fyller tomheten efter sin vän genom att återgå till 

kroglivet. Hon hänger med Christopher igen, men följer med olika män hem varje 

kväll och skaffar sig sexuella erfarenheter. 

   Karin firar jul med fastern och nyår med Paul, och en månad senare springer hon på 

Polly på stan. Denna har sällskap med en jämngammal kille för första gången och 

tycks helt förändrad. Hon berättar att det är kärlek på riktigt och att de ska ha barn. 

Efter detta möte bestämmer sig Karin för att åka hem till Sverige. 

   I Karins nutid finns en vän som heter Kicki och det är för henne som Karin berättar 

sina Paris-minnen. 

 

Polly Maggoo är en historia berättad i jagform, allting som händer upplevs ur Karins 

perspektiv och därigenom blir hon berättelsens interna fokalisator. Att den här 

novellen är skriven i jagform ger en känsla av total subjektivitet: det är Karins 

upplevelser av situationerna som blir själva handlingen.  

   Berättelsen bygger nästan helt och hållet på tillbakablickar i form av minnen som 

mestadels utspelar sig i kronologisk ordning. Handlingens nuplan står ganska stilla, 

det är korta inblickar i en händelsefattig tillvaro där Karin bara verkar röra sig mellan 

hemmet och bageriet, hela tiden uppfylld av sina minnen. Tillbakablickarna däremot 

har ett högt tempo i händelseutveckling och är utförligt beskrivna.  

   Minnena från Paris sträcker sig enligt Karin själv över ett års tid43 medan tiden i 

hennes nuvarande liv knappast ger intryck av att röra sig alls. På ett ställe beskriver 

hon att det är ”den regnigaste sommaren sedan 1927”44 men hur många dagar eller 

veckor som förflyter är outtalat och oviktigt.  

   Dessa två olika tidsplan förstärker bilden av Karins stillestånd och avsaknad av 

riktning i nuet, till skillnad från den upplevda livsintensiteten i Paris. Man får 

härigenom en bild av en person som längtar tillbaka till en förgången tid och lever 

genom sina minnen. 

 

Berättelsen inleds med en presentation av huvudpersonens nuvarande situation: 

 

                                                 
43 DAH s. 53 
44 DAH s. 67 
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Jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv. Såhär ser jag ut: blond, grönögd, smalbent, 

tjockmagad, rundkindad, snygg mun, runda bröst som ser ut som vetebullar. Ålder: 

nitton. Det är inte synd om mig. Det är männen det är synd om. Det är min teori. Jag är 

två personer. De sitter ihop som det bruna och det gula i en tigerkaka. Den ena personen 

är blyg, feg, ful och måttligt begåvad. Den andra är smart, vacker och modig. Lever fullt 

ut. Gör alla män galna. Jag har aldrig varit kär och tänker aldrig bli det. Kärlek gör 

människan svag. […] Jag har bott ett år i Paris. Det har förändrat min syn på livet.45 

 

Karin har varit utomlands ett år och träffat människor och gjort saker som hon aldrig 

skulle drömma om att göra här hemma. ”Jag är två personer” säger hon om sig själv 

och jag tolkar det som att den vackra och modiga kvinnan är den hon fick prova på att 

leva som i Paris (i minnet i alla fall). Och den ”måttligt begåvade” fula är den som 

sitter här hemma nu och inte vet vad hon ska ta sig till. De två bilderna hon har av sig 

själv är svåra att få ihop och gör henne oförmögen att ta sig vidare. 

 

Relationen mellan Karin och Polly är det centrala temat i den här novellen. När de lär 

känna varandra förstår man att Polly representerar allt som Karin längtar efter i livet. 

Polly öser spännande berättelser ur sitt händelserika liv över Karin som är full av 

beundran: ”Jag förstår inte vad hon såg hos mig. […] Hon hade allt.”46 Karin känner 

sig underlägsen då hon saknar Pollys världsvana och frihet. Au pair-familjen håller 

Karin hårt och efter några veckors intensiv samvaro tröttnar Polly på att sitta instängd 

i Karins rum och drar vidare. Men då har Karin redan börjat missköta sitt jobb så 

mycket att hon snart får sparken. 

   Polly heter egentligen Pauline, och när Karin ger sig ut i staden för att prova på ett 

nytt liv förvandlar hon sig, i likhet med sin väninna, till Corinne istället för Karin.47 

Corinne vågar allt som hon tror att Polly skulle göra. När hon vaknar första morgonen 

i baksätet hos den smått alkoholiserade Christopher tänker hon: 

 
Men jag var lycklig. Det var nu det började. Här låg jag i en främmande bil med en 

främmande man. Någonstans i Paris. Jag undrade vad Polly skulle säga.48 

 
                                                 
45 DAH s.53 
46 DAH s. 54 
47 DAH s. 63-64 
48 DAH s. 63 
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Det här är också ett tydligt exempel på att berättelsen vill skapa osäkerhet, eftersom 

man inte vet om denna tanke är ett minne hos Karin eller om hon verkligen kände så i 

situationen. 

   Sedan följer en hård tid i Karins nya självständiga liv med serveringsjobb, långa 

pubnätter och märkliga bekantskaper. Men hon härdar ut för att på detta sätt försöka 

få balans i relation till Pollys spännande liv: 

 
Den enda mening jag kunde utläsa av denna krävande tillvaro var att kunna berätta om 

den för Polly. Utan omskrivningar, med all min samlade erfarenhet.49 

 

Hon letar efter sin väninna överallt och när de till slut möts igen har Karin egna 

historier att imponera på Polly med. Karin flyttar in i den stora representations- 

våning som Polly för tillfället härbärgerar i och hon upplever att de går in i en slags 

symbios med varandra. De skapar sina identiteter genom berättelserna de delger 

varandra. Karin identifierar sig så starkt med Polly att gränserna mellan henne själv 

och väninnan suddas ut: 

 
Vi växte liksom ihop. […] Våra historier flöt samman, ofta mindes jag inte vem som 

hade berättat vad. Hade jag bott i den där bilen med Christopher eller var det något som 

Polly varit med om? […] Det tråkiga är att jag inte vet om Polly kände samma sak, om 

hon övertog mina minnen på samma sätt som jag övertog hennes. Förmodligen inte.50     

 

Det uppstår en maktkamp mellan flickorna allteftersom Karin skaffar sig egna 

erfarenheter. Berättelsen är vinklad ur Karins perspektiv och det är hennes känsla av 

underläge man får följa. Men jag får intrycket att Polly känner sig hotad när Karin 

plötsligt skaffar sig ett försprång:  

   Lägenhetsägaren som är Pollys älskare dyker oväntat upp och avbryter deras 

lekfulla tillvaro genom att bryskt slänga ut Karin på gatan en kall vinterkväll. Då lär 

Karin känna portvakten och får följa med hem till honom. När hon några dagar senare 

söker upp Polly och delger sina nya upplevelser känner hon för första gången ett 

övertag gentemot väninnan som fortfarande är kvar i samma tillvaro. När hon börjar 

ifrågasätta varför Polly stannar kvar blir Polly elak: 

                                                 
49 DAH s. 65 
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Du är en parasit Karin. Du är en sån som samlar på erfarenheter som på bingonummer, 

varje gång du har varit med om något så sätter du ett litet kryss. Men egentligen, Karin, 

egentligen vet du ingenting. Du har ju inte ens varit sexuellt upphetsad. Det skulle inte 

förvåna mig om du är oskuld. Är du det?51 

 

Karin går därifrån utan att svara, men Pollys sista ord blir till en ny utmaning för 

henne. Hon söker återigen upp Christopher och börjar dra runt på barer för att sedan 

följa med olika män till sängs.  

 

Polly redogör i ett tidigt skede för sina tankar om mannen, ett synsätt som Karin 

snabbt anammar: 

 
Det var Polly som fick mig att förstå att det är synd om männen. Utåt sett är det de som 

är starka. De har makten och pengarna och muskelstyrkan och allt det där. Men inuti är 

de som barnungar. Fruktansvärt osäkra och sårbara. […] Ett annat tecken på mannens 

svaghet är hans desperata behov av kvinnor.52  

 

När Karin sedan frågar henne om hon är kär i mannen som hon för tillfället bor hos 

svarar Polly: ”Jag tror inte på kärlek. Jag tror på frihet.”53 Karin tar henne på orden 

eftersom hon är en hängiven beundrare av allt som Polly säger, men jag skulle nog 

vilja tolka Pollys ständiga affärer med olika män som ett tecken på osjälvständighet. 

Hon blir ständigt förälskad i framförallt gifta män som hon lever av och ser som 

äventyr istället för att skapa sig en egen tillvaro. Och Karin kastar sig så småningom i 

en liknade mansjakt för att mäta sig med Polly.  

   Men den sista gången Karin träffar Polly på en gata i Paris verkar det som om 

någonting har vänt. Polly säger sig ha blivit kär på allvar under jämlika förhållanden 

och är redo att bilda familj, ett faktum som Karin får svårt att acceptera. När hon i den 

situationen uttalar Pollys gamla motto: ”Jag tror inte på kärlek. Jag tror på frihet”54 

känns det mer som ett försök att försvara sig själv inför Pollys nya utveckling. Karin 

blir sårad över att väninnan har övergett deras gemensamma livshållning. 

                                                 
51 DAH s. 80 
52 DAH s. 55-56 
53 DAH s. 72 
54 DAH s. 87 
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Äventyrsjakten tappar sin tjusning när hon inte längre har Polly att imponera på, och 

jag tror att detta leder fram till ett beslut hos Karin om att lämna Paris.  

 

Karin beskriver livet i den lilla svenska staden som hon är uppväxt och bor i: 

”Ingenting är på riktigt i den här stan, inte sommaren, inte människorna, inte livet.” 

Hon upprepar att hon inte vet vad hon vill med sitt liv, men hon konstaterar också att 

hon vet vad hon inte vill i alla fall: ”Jag vill inte ha barn, jag vill inte bo i radhus, jag 

vill inte äta fiskpinnar, jag vill inte bli lärare.”55 Utlåtandet är ganska typiskt för en 

tjej i hennes ålder, det handlar om en vilja att hitta något eget och inte göra som alla 

andra. Det är också ett avståndstagande från mamman som verkar ha gjort allt det 

nämnda.56 Indirekt uttrycker Karin en önskan om att få ett annat liv än sina föräldrar 

och det kan tolkas som en del i den process som det innebär att bli vuxen.  

   Hos Polly tror Karin att hon har hittat någon som delar hennes dröm om ett 

alternativt sätt att leva och besvikelsen blir därför stor när Polly ändå till slut väljer 

den traditionella vägen med man och barn. Karin väljer att bryta kontakten helt när 

hon kommer hem (för att slippa bli påmind om sveket?): ”Jag fick ett brev från Polly 

idag. I vanlig ordning rev jag sönder det utan att öppna det.”57 

 

Kicki är den enda person som Karin väljer att träffa när hon är tillbaka från Paris igen 

och de umgås bara på Karins villkor. Karin tycks helt ointresserad av Kickis liv och 

träffar henne bara för att det är någon som hon kan berätta om sina minnen för. Själva 

berättarakten blir ett slags försök att återskapa den egna identitetskänslan som uppstod 

i berättarsessionerna med Polly i Paris. Och Kicki är en villig lyssnare som gärna hör 

historierna flera gånger. 

 
Jag vet inte varför jag inte berättar för Kicki om Polly. Det är ju inte så att hon är hemlig 

på något vis, men jag vet liksom inte vad jag ska säga. Jag berättar för Kicki vad hon vill 

höra, jag göder henne med äventyr. Hon är min lilla griskulting.58 

 

                                                 
55 DAH s. 67 
56 DAH s. 73-74 
57 DAH s. 67 
58 DAH s. 80 
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Den här djurliknelsen som Karin gör av Kicki återkommer flera gånger. Det är som 

om hon ser ner på sin oerfarna vän och en tolkning av det kan vara att det är för att 

Kicki ”lever” genom Karins berättelser såsom Karin tidigare levde genom Pollys: 

Relationen mellan Karin och Kicki belyser relationen mellan Karin och Polly, men 

den här gången är det Karin som är den erfarna och har den överlägsna rollen. 

   Karin är inte heller helt sanningsenlig i sina berättelser, hon utelämnar delar och 

lägger till andra, och då blir det kanske svårt att ha en ärlig relation med Kicki. Som 

läsare vet man inte riktigt vilka minnen Karin berättar för Kicki, kanske lånar hon 

några av Pollys? Kanske är det också därför hon inte berättar om Polly. 

   Att Karin förskönar sina historier om männen hon erövrat inför Kicki är i alla fall 

uppenbart:  

 
Och det konstiga är att minnena av det som hände förändras när jag berättar om dem. När 

jag ligger i stearinljusets sken och berättar för Kicki […] är alltihop ett underbart äventyr. 

[…] Men när hon har gått fylls jag av en egendomlig tomhet. Om jag blundar kan jag, för 

en kort sekund, minnas hur det verkligen var, men det är inga tydliga minnen, mer som 

en dimmig dröm.59 

 

Huvudpersonen Karin befinner sig i en slags identitetskris. Hon är i en ålder där 

utvecklingen av den egna identiteten är en naturlig process, men hon har fastnat mitt 

emellan två bilder av sig själv och har svårt att hitta en överensstämmelse mellan den 

hon uppfattar att hon är och den hon skulle vilja vara. Hon saknar ett sammanhang, en 

identitetskontext att vidareutvecklas i. I Paris skapade Karin en ny identitet genom en 

vilja att efterlikna Polly. Det blev en så stark strävan hos henne att hon började blanda 

ihop sin egen personlighet med väninnans. Och när hon upptäckte att Polly var något 

annat än det Karin ville att hon skulle vara kom en stor besvikelse som ledde fram till 

den vilsenhet hon upplever i nuet. 

 

 

 

 

                                                 
59 DAH s. 80-81 
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4.3 Den längsta dagen –familjehemligheten 

 

Den längsta dagen utspelar sig i Frankrike under en varm sommardag. Sofia och 

hennes pappa Sam tillbringar några semesterveckor där tillsammans med Sams 

halvsyster Mari-Anne och hennes barnbarn Harald. Den aktuella dagen gör familjen 

en bilutflykt till Normandie för att titta på lämningar efter andra världskriget. Sam 

som är genuint historieintresserad vill entusiasmera de andra till att besöka 

minnesmärken, men Sofia är missnöjd med hela situationen (att tvingas tillbringa 

sommaren i Frankrike), Harald är innesluten i en egen värld och Mari-Anne säger att 

hon avskyr krig. Under dagen äter de ostron på ett café, går på krigsmuseum (Mari-

Anne väljer dock ett tapetmuseum istället), äter på McDonalds (de som inte klarade 

av ostronen) och besöker stranden för den historiska landstigningen. Under ytan 

bubblar en konflikt mellan Sam och Mari-Anne som får sin upplösning på stranden då 

de grälar och hamnar i vattnet. Det visar sig att syskonen bär på en stor hemlighet som 

Sam vill skydda och Mari-Anne bli fri från: deras mor har utgett sig för att ha varit 

gift med en nazistisk motståndsman när han i själva verket var SS-soldat. De kallar 

honom farbror Stein och han är Mari-Annes far.  

   En viktig detalj i berättelsen är ett brett silverarmband som de har ärvt efter sin mor 

och som Mari-Anne bär just den här dagen. När Mari-Anne rusar ner i havet och Sam 

försöker slita upp henne är det för att hon tror att hon har tappat det, men i själva 

verket är det Harald som har lagt beslag på det. Han visar det för Sofia morgonen 

efter och eftersom det är en tysk örn ingraverad på framsidan blir hemligheten till slut 

känd för barnen.  

 

Det här är en historia med två huvudpersoner, Sam och Sofia. Berättarperspektivet 

växlar dem emellan i en oregelbunden rytm. Båda två kan sägas vara alternerande 

interna fokalisatorer och som ibland även går in och tar över ordet i varandras 

stycken, utan att det för den skull blir otydligt vem som berättar. 

   Tiden i berättelsen följer dock en och samma linje: Sam och Sofia turas om att 

skildra dagens händelser i en kronologisk ordning. En enskild sekvens repeteras alltså 

aldrig för att beskrivas ur de två olika synvinklarna.  

   Handlingen sträcker sig över ett dygn, den börjar en förmiddag och slutar morgonen 

efter. Den första dagen får ett ganska abrupt slut då läsaren är hos personerna på 
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stranden efter grälet, för att på nästa sida befinna sig i morgonsolen dagen efter, där 

Sofia inleder med att berätta slutet på gårdagens förlopp. Detta berättargrepp anger 

vändpunkten i Sams och Mari-Annes konflikt. Uppgörelsen dem emellan slutar med 

en dramatisk räddning ur havets vågor och när det framkommer att armbandet 

försvunnit på McDonalds blir situationen komisk och de förenas i ett befriande skratt. 

Resten av kvällen avlöper i en helt annan stämning, enligt Sofia: ”Det var mer som 

om allt hade blivit normalt.”60 

   Vid två tillfällen i texten drabbas Sam av minnesbilder. Första gången är han 

tillbaka i barndomen och matas med gröt av sin storasyster, en bild där han både 

känner en dragning till Mari-Anne och vill smeka hennes hår, och någon slags rädsla 

inför hennes sätt att tvinga i honom mat.61 Senare får han också ett minne från 

moderns begravning där Mari-Anne och han lovar varandra att bevara moderns 

hemlighet.62 Båda dessa korta sekvenser ger tyngd åt Sams ambivalenta känslor för 

sin syster. 

 

De två huvudpersonerna har olika fokus i den här berättelsen. Sofia är tonåring och 

som brukligt är i den åldern är hon intresserad av att studera sig själv (både inuti och 

utanpå), men också av att utforska relationerna mellan människorna runtomkring 

(både i förhållande till varandra och till henne själv). Sam däremot är mest upptagen 

av Mari-Anne och deras konflikt. Som en följd av detta får jag som läsare mycket 

information om Sofias person av Sofia själv (och inte så mycket genom Sam), medan 

jag lär känna Sams person både genom honom själv och genom Sofias ögon. Om 

författaren också låtit Mari-Anne och Harald vara delaktiga med sina perspektiv så 

hade bilderna av de båda andra antagligen sett annorlunda ut.  

  

Att Sofia känner motstånd mot att befinna sig i Frankrike blir läsaren främst varse 

genom ordet Fittfrankrike 63 som är ett återkommande inslag i hennes vokabulär. I 

berättelsens inledning sitter hon i bilens baksäte och provspänner olika muskler, hon 

är friidrottare och skulle hellre vilja vara på träningsläger under sommarlovet.  

                                                 
60 DAH s. 132 
61 DAH s. 121 
62 DAH s. 128 
63 DAH s. 116 och 121 (Oline Stigs kursiv) 
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Hon funderar över sin kropp, hur hon ska hålla den i trim på semestern och hon har 

lagt upp ett ambitiöst träningsprogram för sig själv. 

   Lite senare dagdrömmer hon om en höjdhoppstävling där hon ser sig själv som den 

nya Kajsa Bergkvist. [Sic!]64 Sitt utseende i övrigt kommenterar hon framför spegeln 

på toaletten inne på caféet med ett visst mått av missnöje: ögonen är vackra, men 

resten kan gärna bytas ut.65 

   Det verkar inte som om Sofia och Harald kände varandra innan den här resan 

eftersom hon påstår att hon gjort små kontaktförsök men inte fått någon vidare 

respons. Jag får uppfattningen att Harald är ett par år yngre än Sofia och hans avighet 

kan kanske därför tolkas som blyghet, men Sofia gör en helt annan bedömning: hon 

tycker att han verkar knäpp och undrar vad det är för fel på honom. Hon registrerar 

allt han gör under utflykten och säger sig tycka mer och mer illa om honom. ”Han 

verkade efterbliven. Hon fick lust att säga det till honom. Men det vore elakt.”66 Till 

slut frågar hon i alla fall: ”Är du efterbliven eller nåt. Jag bara undrar.”67 Han svarar 

med att fullständigt ignorera henne under resten av dagen.  

   Morgonen efter är det ändå Harald som tar initiativet till kontakt, han överraskar 

Sofia under hennes träningspass och visar henne Mari-Annes armband. Haralds 

kännedom om farbror Steins nazistsympatier ger honom självförtroende att våga 

närma sig Sofia för att dela med sig av sin kunskap.68   

   Berättelsens avslut får här två innebörder: Sofia och Harald sluter inte bara fred och 

tar ett steg emot vänskap, de avger också ett löfte om att bevara hemligheten som 

liknar det Sam och Mari-Anne lovade varandra för länge sedan och vilka 

konsekvenser det löftet fick för deras relation har man som läsare fått följa genom 

hela historien.  

 

Sofia har börjat kalla sin far för Sam istället för pappa. ”Det var också något nytt. 

Sofia visste inte varför, det hade bara blivit så.”69 Sam verkar inte misstycka, men 

                                                 
64 DAH s. 119   
65 DAH s. 121 
66 DAH s. 124 
67 DAH s. 125 
68 DAH s. 133-134 
69 DAH s. 117 
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Sofia glömmer sig ibland: ”Pappa, sa Sofia, jag menar Sam.”70 Detta är ett steg i 

Sofias vuxenblivande, ett sätt att försöka jämställa sig med sin far. Samtidigt som hon 

strävar efter att hålla ett avstånd till honom (både rent fysiskt genom att ta sina egna 

vägar under den gemensamma utflykten och genom att fälla tonårsnonchalanta 

repliker), så iakttar hon honom uppmärksamt. Hon reflekterar både över hans 

personlighet och över hans beteende gentemot andra. 
 

Egentligen var det konstigt, tänkte hon. Psykologi handlade om att få tillgång till sina 

känslor. Det brukade Sam säga varje gång hans jobb kom på tal. Och ändå satt han här 

med en annan psykolog, som dessutom var hans syster, och gjorde allt för att dölja sina 

känslor.71   

 

Sofia observerar förhållandet mellan Sam och Mari-Anne utan att veta (eller ens 

spekulera i) vad konflikten handlar om. När hon kommer tillbaka från ett toalettbesök 

inne på caféet betraktar hon dem på avstånd och föreställer sig att man skulle kunna 

se dem som ett gift par istället för syskon: ”men de såg inte älskande ut precis. De såg 

arga ut.”72 Hon provar relationer i tanken och det uppfattar jag som ytterligare en del i 

processen att bli vuxen.  

   Att hon ibland på barns vis skäms över sin förälder också blir klart på stranden 

senare när hon ser sin far och faster blöta och skrattande: ”Hon fattade inte vad de höll 

på med, men hon hade ingen lust att känna dem.”73 

 

När läsaren för första gången får Sams perspektiv på berättelsen är det två saker som 

står klart: Han skäms för Mari-Anne som promenerar runt i Normandie med stavar, 

och han känner en begynnande migrän. Det tycks vara dagens utflyktsmål som 

aktualiserar någonting känsligt i relationen mellan Sam och Mari-Anne. Redan i 

berättelsens inledning ser Sofia i baksätet hur Sam försöker bevara sitt lugn medan 

Mari-Anne håller ett anförande om krigets skadeverkningar.74 Trots upprepade 

uppmaningar från Sam om att sluta fortsätter systern ihärdigt att kritisera Sams 

                                                 
70 DAH s. 124 
71 DAH s. 117-118 
72 DAH s. 122 
73 DAH s. 131 
74 DAH s. 115-117 
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intresse för andra världskriget, och kommer med vaga antydningar om att det finns 

underliggande personliga motiv. 

   Det är hela tiden genom Sofias ögon som Sam framstår som en kontrollerad person 

(se tidigare reflektion som hon gör över faderns yrke). Av henne får man veta att han 

är en person som alltid håller hastighetsgränserna när han kör bil,75 till skillnad från 

Mari-Anne som kör alldeles för fort.76 Sofia blir överraskad när fadern till slut tappar 

humöret och höjer rösten mot Mari-Annes insinuationer om familjehemligheten:  

 
’Nu är du tyst!’ Sams röst nästan skar sig. ’Nu försöker jag berätta något för barnen, nu 

försöker jag lära dem något, och du skiter i det här, men det gör inte jag, så nu är du 

tyst!’ Sofia såg förvånad på sin pappa. Det var inte likt honom att få ett sådant utbrott.77        

 

Sams irritation på Mari-Anne går igenom flera faser under dagen. Han inte bara 

skäms över hennes uppträdande när hon råkar slå till en gammal dam med stavarna 

utanför caféet,78 utan lite senare betraktar han henne också med en märklig 

misstänksamhet: Han upptäcker guldtänder i hennes mun och undrar elakt om hon 

slösat bort morsarvet på att skaffa guldplomber, för att sedan låna pengar av honom 

till den här resan.79 

   Men det verkar som att det verkliga skälet till Sams antipati mot Mari-Anne grundar 

sig på att han känner sig hotad av henne och att hon bär moderns armband blir en 

påminnelse av det just den här dagen. 

 
Han undrade varför hon följt med. [På dagsutflykten, min anm.] Hon var ett enda stort 

uppror. Ända sedan hon föreslog att de skulle resa till Frankrike hade han haft på känn att 

hon ville ställa honom mot väggen. Som om allt var hans fel. Herregud, vad överspänt. 

Först hade han trott att armbandet var ett misstag. Men hon hade det på sig för att retas. 

Som en slags demonstration. Av vad, kunde man undra.80 

 

                                                 
75 DAH s. 116 
76 DAH s. 127 
77 DAH s. 124 
78 DAH s. 119 
79 DAH s. 121 
80 DAH s. 123 
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Sam är rädd för att Mari-Anne ska avslöja sanningen om familjens historia och att han 

därigenom ska tvingas stå till svars inför sig själv och sin dotter. Och Mari-Anne 

verkar faktiskt vilja göra upp med sin bakgrund:  

 
’Vår historia är en lögn!’ utbrister hon till slut. ’Två saker har vi ärvt […] skulden och 

lögnen.’81  

 

Sam lyckas inte få tag på några huvudvärkstabletter utan botar sin migrän med en 

flaska calvados. Att han fortsätter dricka även efter att värken avtagit tror jag beror på 

att han, genom att bli berusad, försöker hålla sig lugn i den eskalerande konflikten.  

När Mari-Anne rusar ut i de starka havsströmmarna tror Sam att hon vill ta livet av sig 

och kastar sig efter henne. ”Ville hon det här? Var det det hon hade menat när hon sa 

att hon skulle slänga hela helvetet i havet?”82 Sam klarar inte av att dra upp sin syster 

ur vattnet, men de blir båda uppfiskade och utskällda av strandens badvakter. När de 

hämtat sig förklarar Mari-Anne att hon upptäckt att hon tappat armbandet och det är 

detta faktum som blir lösningen på dagens konflikt. Båda upplever en stor befrielse 

när armbandet inte längre finns kvar och kan vittna om deras mörka hemlighet. 

 

Relationen mellan Sam och hans dotter beskrivs inte så mycket ur Sams perspektiv i 

den här berättelsen. Under dagens museibesök (där inte Mari-Anne är med och kräver 

Sams koncentration) söker han dock lite kontakt med Sofia. Tidigare har han funderat 

över hur mycket han önskar att han var en god och fängslande berättare,83 och nu står 

han framför en glasmonter och vill så gärna komma på något spännande att säga. Att 

han känner sig berusad gör inte saken bättre och Sofia försvinner snabbt iväg. Kvar 

står Sam och lever sig in i en krigssituation: 

 
För en sekund föreställde han sig att han låg i ett bombhål och öppnade sin plånbok och 

tittade på hennes fotografi. Hur han följde hennes ansiktes linjer med fingret. Och han 

saknade henne, åh vad han saknade henne.84 

 

                                                 
81 DAH s. 127-128 
82 DAH s. 130 
83 DAH s. 122 
84 DAH s. 127 
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Att saknaden blir verklig för Sam beror nog inte bara på att han är alkoholpåverkad, 

utan det handlar nog också om att hon är på väg bort från honom. På väg att bli vuxen. 

 

Identitetsprocessen hos de här båda huvudpersonerna ser ganska olika ut. Kort 

sammanfattat kan man säga att Sam definierar sig själv utifrån allt han vill vara och 

Sofia genom allt hon inte vill vara.  

   För Sofia tycks det vara väldigt viktigt med en självdefinierad identitet, och för att 

skapa den markerar hon motstånd och avstånd. Samtidigt är hon en nyfiken betraktare 

som värderar andras handlingar och relationer. Hon testar gränser för vad som är 

tillåtet och provar beteenden för att se vad hon får för reaktioner.  

   Vad Sam har för självuppfattning är inte lika lätt att utläsa ur den här texten. Han 

har en stark strävan att vara en lojal person som skyddar familjehemligheten och det 

sitter antagligen inpräglat i hans identitet eftersom han kämpar så hårt för att behålla 

den. Hans kontrollbehov (som främst visar sig genom Sofias ögon) står i kontrast mot 

vad han upplever som vårdslöshet hos Mari-Anne.  

 

 

5 Slutdiskussion 
 

Oline Stigs tre noveller Midsommar, Polly Maggoo och Den längsta dagen har en 

liknande berättarstruktur såtillvida att de alla innehåller homodiegetiska-

intradiegetiska berättare och interna fokalisatorer. I övrigt skiljer de sig från varandra 

på så sätt att Midsommar berättas ur en tredjepersons synvinkel, Polly Maggoo är 

skriven i jagform och Den längsta dagen har två stycken tredjepersonsberättare som 

omväxlande för historien framåt. I mina analyser har jag först kartlagt 

berättarstrukturerna och sedan försökt se hur de olika huvudpersonerna skapar 

och/eller omskapar sina identiteter i texterna. Jag ska nu avsluta med att diskutera 

huruvida de olika berättarperspektiven har någon betydelse för läsarens uppfattning av 

personernas identitetsskapande. 

   

Jag har haft Jonas Stiers påstående om att den mänskliga identiteten bara är 

meningsfull i relation till någon annan som utgångspunkt när jag har analyserat Oline 
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Stigs huvudpersoner, och därigenom blir de sociala identitetskontexterna viktiga. Jag 

har därför koncentrerat mig på att studera novellfigurernas förhållande till det sociala 

sammanhang de befinner sig i. 

 

Åke i Midsommar är omgiven av de fyra kvinnor som utgör hans familj. I texten 

framkommer det att han har förlorat de fasta punkter som tidigare utgjort grunden för 

hans identitet och att han nu kämpar med att försöka hitta sig själv. Åkes fru ställer 

krav på honom som han inte riktigt kan tyda och han känner sig otillräcklig, men 

skyller också en del av problemen på henne.  

   Berättelsens fokalisator Åke är beskriven i tredje person och som läsare får jag en 

tydlig bild av honom. Miljön och människorna runtomkring är invävda i texten och i 

hans tankar på ett sätt som gör det möjligt för mig att föreställa mig honom även 

utifrån andras perspektiv. I novellens slutskede dyker också en extern fokalisator upp 

under två korta avsnitt och förstärker bilden av Åke genom familjens ögon. 

   I Polly Maggoo finns Karin som inte vet vad hon ska göra med sitt liv sedan hon 

kommit tillbaka till den svenska småstaden efter ett händelserikt år i Paris. När Karin 

lärde känna Polly i Paris hittade hon för första gången någon som hon kunde 

identifiera sig med och det gjorde att hon vågade leva ut nya sidor hos sig själv. Nu 

när hon är hemma igen upplever hon sig själv som två personer, en som är feg och ful, 

och en som är smart och vacker, och dessa är svåra att kombinera till en helhet. Hon 

vet inte hur och var hon ska hitta ett sammanhang.   

Jagformen i den här berättelsen ger ett väldigt subjektivt perspektiv på själva 

händelseförloppet. Allting som sker i historien bygger på Karins upplevelser av det 

som händer. Eftersom Karins identifikation med Polly blir så stark att hon nästan 

blandar ihop sina erfarenheter med väninnans kan jag som läsare inte riktigt veta om 

hennes berättelser är sanna eller om hon har lånat dem från Polly.  

   De två huvudpersonerna i Den längsta dagen, Sam och Sofia, gör en utflykt 

tillsammans med Sams syster och hennes barnbarn, men deras upplevelser under 

dagen skiljer sig åt. Sam är inne i någon slags uppgörelse med sin syster om en 

familjehemlighet som hon vill avslöja och han behålla. Hans identitetsprocess i texten 

handlar därför i stort om att försöka fortsätta vara en lojal person. Sofia däremot är i 

tonåren och fullt uppe i ett utvecklande av den egna identiteten. Hon tar avstånd från 

de andra på olika sätt, provar roller och testar gränser. 
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Genom att den här historien har två berättarperspektiv får jag som läsare två bilder av 

huvudpersonerna: Den bild de har av sig själva i sina tankar och den bild de har av 

varandra (Sofias bilder av Sam får dock störst textmässigt utrymme). Detta skapar en 

intressant komplexitet i berättelsen eftersom bilderna de har av sig själva och varandra 

inte alltid stämmer med varandra. Ett exempel på detta är reflektionen Sofia gör kring 

sin fars yrke: Hon konstaterar att han gör allt för att inte visa sin ilska mot sin syster 

samtidigt som han som psykolog talar om att det är viktigt att få tillgång till känslor.   

 

Maria Nikolajeva och Gérard Genette är överens om att fokaliseringsformen i en 

berättelse är viktigare än om historien är berättad i jagform eller tredjeperson, och jag 

upplever inte heller att de olika berättarperspektiven ger några avgörande skillnader 

för mig som läsare när det gäller bilderna av huvudpersonernas identitetsskapande i 

dessa tre noveller. Karins jagform och Åkes tredjeperson ger mig ungefär samma 

inblick i deras olika självuppfattningar. Att man känner mer distans till Åke än till 

Karin beror nog snarare på att Åke inte reflekterar över sin identitet lika mycket som 

Karin gör. Åke återger också ofta uttalanden som hans fru har gjort om honom vilket 

leder till att man även ser honom genom hennes ögon, medan Karin knappast alls 

beskriver hur hon tror att hon uppfattas av andra. Då verkar berättarperspektiven spela 

en större roll vid händelseförloppen om man jämför dessa två historier: Åkes sysslor i 

hemmet under dagen är sakligt uppradade efter varandra till skillnad från Karins 

tillvaro där saker som sker är så färgade av hennes personliga upplevelser att man inte 

riktigt vet om de är sanna. 

   Å andra sidan har Polly Maggoo en berättarstruktur som skiljer sig markant från de 

andra två eftersom den nästan helt igenom bygger på tillbakablickar medan de övriga 

har raka kronologiska tidslinjer. Tillbakablickarna består av minnen och minnen är ju 

per definition subjektiva. Polly Maggoo spänner över en mycket längre tidsrymd än 

de andra två och är också något längre i sidantal vilket gör att man får en fördjupad 

kunskap om Karins identitetsutveckling.     

   Sökandet efter den egna identiteten står som centrala teman i Midsommar och Polly 

Maggoo. Både Åke och Karin uttrycker i texten att de inte vet vad de vill med sina 

liv. Karin upplever att de finns två personer inuti henne, men ingen som riktigt räcker 

till, och Åke undrar vem han är. Jag uppfattar inte att huvudpersonerna i Den längsta 

dagen är lika vilsna i sina identiteter. Sofia, som är något yngre än Karin, har ett mer 
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naturligt förhållande till sitt identitetsskapande och av Sam kan man i texten endast få 

en uppfattning om vad han är för person i relation till systern.  

   I Den längsta dagen får man dock ytterligare en dimension av novellfigurernas 

identiteter eftersom de är två stycken berättare och därigenom också kan förmedla 

bilder av den andre. Det är främst Sams person som får nytta av detta berättargrepp då 

Sofia ägnar mer tid åt att betrakta sin far än vad han gör med henne.  

   Både Den längsta dagen och Polly Maggoo innehåller dessutom ett annat 

berättartekniskt grepp där två liknande situationer förstärker varandra: Karins relation 

med Kicki blir en sorts omvänd spegel av hennes relation till Polly. Kicki lever sig in 

i de historier som Karin berättar för henne på samma sätt som Karin tidigare gjort 

med Polly. I Den längsta dagen upprepas också en händelse i ny skepnad: Sofia och 

Harald möts i slutet av berättelsen och avger ett löfte om att bevara familjens svarta 

historia hemlig. En liknande pakt slöts många år tidigare av Sam och Mari-Anne, och 

återberättas genom en minnesbild hos Sam. Dessa parallelliteter fyller en funktion för 

de olika huvudpersonernas identitetsskapande. I Polly Maggoo är ju själva berättandet 

en identitetsprocess, Karin skapar sin identitet ur berättelserna hon får av och ger till 

Polly, något hon sedan försöker återskapa med Kicki. I Den längsta dagen handlar det 

om en familjeidentitet, om hur handlingar och mönster skapar identiteter som sedan 

går i arv. 

 

Man kan alltså slutligen konstatera att identitetsproblematiken upplevs ganska likartat 

i den här analysen trots de olika berättarperspektiven i dessa tre noveller. Om jag hade 

haft möjlighet att ta den här undersökningen vidare skulle jag ha letat fram några bra 

exempel på noveller med andra typer av fokalisering för att se vad det skulle ge för 

resultat i mina frågeställningar.  

   Det jag tycker mig ha funnit genom den här undersökningen är istället flera små 

berättartekniska knep som författaren använder sig av för att ge sina huvudpersoner en 

identitetsprocess. Några exempel på detta är hur Åke har tagit in sin frus åsikter och 

omvandlat dem till sina egna, eller hur själva berättandet blir en identitetsskapande 

akt hos Karin. Parallelliteterna som finns mellan två situationer i Polly Maggoo och 

Den längsta dagen är ytterligare ett exempel.  
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6 Sammanfattning 
 

Jag inleder min uppsats med att berätta om dess syfte, nämligen att studera hur 

författaren Oline Stig skapar identiteter åt sina huvudpersoner i novellsamlingen Den 

andra himlen. I forskningsbakgrunden redogör jag för mina fruktlösa försök att hitta 

något skrivet om Oline Stig och hennes böcker, men också att jag hittat desto mer 

forskning om novellen som litterär kategori. Jag presenterar därefter författaren och 

boken som ska analyseras. 

   Nästa del av uppsatsen ägnar jag åt att beskriva mina två huvudteorier som handlar 

om den mänskliga identiteten och narratologi. I frågeställningarna som följer förklarar 

jag på vilket sätt jag kommer att använda mig av teorierna i analysdelen. 

   Analyserna av de tre novellerna Midsommar, Polly Maggoo och Den längsta dagen 

utförs sedan efter ett liknande mönster: Jag börjar med en sammanfattning av 

novellens handling, därefter en beskrivning av berättarstrukturen och sedan studerar 

jag huvudpersonernas identitetskontexter (dvs. de relationer och miljöer som i texten 

omger huvudpersonen). Utifrån detta försöker jag sedan utläsa hur huvudpersonen 

skapar sin identitet. 

   I slutdiskussionen jämför jag de tre novellernas olika berättarperspektiv för att se 

om de har någon effekt för huvudpersonernas identitetsskapande, vilket jag inte tyckte 

att de har.  
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