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Abstract 

 

In this essay I examine the auto fictive self in Jeanette Wintersons Oranges Are Not the Only fruit. I 

do this through a close reading of the novel using Mieke Bals narratological terms; narrator, story, 

fabula, time and order. 

   These narratological terms have been merged together with central themes of the book. I look at 

the readers understanding of the novel, the relation between fairytale and realism, symbols, 

intertextuality, the mother-daughter relationship and silences and analyze these themes in their 

relation to autofiction and the auto fictive self. 

   Gemma Lopez Seductions and Narratives has been a key reference, mainly her theories on self-

creation in narratives, and the construction of the self, trough language. The narrative is the place 

where the self can transgress and reshape, which gives the narrative a subversive power. I analyze 

this presumed power, and look at how the story shapes an opportunity for the subject to see itself.  

Language is an important factor, and I discuss the contradiction in how we can use the language at 

the same time as we are formed by it. 

   This essay has a queertheoretic ground, and elements such as transgression, queer leakages, and 

binary structures are studied and discussed throughout the essay. 

   Deconstruction is a vital term in the creation of the self through language but the deconstructive 

viewpoint, in opposition to its aim, sometimes has a tendency to get absolute in its view of the 

relativity of things. I try to avoid reducing the auto fictive self into one single factor. 

   I argue on a diverse and multiple approach when understanding the auto fictive self. I see the auto 

fictive self in Oranges as constituted by a number of factors, such as the encounter of autobiography 

and fiction, the readers assumptions, a genre or a classification, a free space for the reader and the 

author, and a way for the subject to see itself and its narrative: a place where the self can reshape 

and “the alternative story” can be made visible – filled with the words that cannot be spoken.  

  The multiplicity of factors is an asset rather than a limitation, and what I have found in my search 

for the auto fictive self in Oranges is this multiplicity. 
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Inledning 

    

Det är av en händelse jag befinner mig på Jeanette Wintersons författarbesök på Kulturhuset den 13 

september 2012. Någon timme innan sitter jag på en pizzeria och tänker att det kanske är 

överflödigt med författare som talar om sitt eget skapande, som om verken inte vore nog och som 

om de frågor berättelsen ställer får sina rätta svar i författarens ord om dess tillblivelse. Men något 

drar mig dit. Jag hade hört röster från människor som sett Jeanette Winterson tidigare, människor 

som sagt att ”Jeanette, hon är världsomvälvande”. 

  Och kanske är detta rätt ordval för att beskriva min upplevelse i den mörka, fullproppade salen på 

Kulturhuset. Världsomvälvande, magiskt, mättat. Stora delar av samtalet har jag tårar i ögonen och 

randiga kinder, det är som om Wintersons ord borrar sig in i mig, belyser punkter som annars är i 

dunkel. Det är en slags förälskelse. 

   Winterson har en förmåga att förtrolla språket, att rikta och fylla det, och när jag senare på ett 

oundvikligt sätt dragit samman livsberättelse och person, blir associationen till en predikant inte 

särskilt långväga. I tonåren turnerade Winterson runt och predikade med den evangeliska 

friyrkogrupp hon då tillhörde, och förmågan att sammanfatta livet, att göra det meningsfullt och 

förståeligt utifrån sin egen synvinkel är något som förblivit intakt även om föremålet och åhörarna 

förbytts. Möjligen är det där dragningskraften centreras. 

   På tunnelbanan hem från besöket skriver jag en dikt om uppvaknande och hemma i lägenheten 

försöker jag materialisera, urbena, vad som sagts och vad som tänkts. Någonstans har jag en känsla 

av att det finns en hålighet, ett utrymme i Jeanette Wintersons författarskap och i hennes ord som 

motsäger sig alla tydliga svar, en lek med vår förståelse och våra antaganden. Ändå är det som om 

hennes ord på ett bakvänt sätt just söker efter svaren, i plural. Det handlar om identifikation och 

avstånd, om att söka förståelse och att samtidigt avsäga sig alla ensidiga förklaringar. 

   Det är av en händelse jag läser Oranges Are Not the Only Fruit. Jag hittar Jeanette Wintersons 

debutroman i en hög kvarglömda böcker på en strandbar i Indien 2008. Jag har inget att läsa och det 

exemplar jag hittar verkar, trots det mögliga pappret, bära på något intressant. Jag minns inte 

mycket från min första läsning, mest den ironiska tonen i kontrast till den sorgliga tillvaron, och 

frågan om hur den här berättelsen, i all sin absurditet, verkligen kunde vara sann. Någonstans i 

förordet hade jag läst att Oranges Are Not the Only Fruit baserades på författarens egen berättelse; 

det hela verkade otroligt. 

  När Jeanette Winterson på författarbesöket talar om Oranges Are Not the Only Fruit väljer hon att 

kalla berättelsens jag fiktivt. Hon gör det som en markering mot jaget i hennes uttalat 

självbiografiska bok Why Be Happy When You Could Be Normal. Oranges Are Not the Only Fruit 

innehåller alltså ett fiktionellt jag och detta fiktionella jag skiljer sig från det självbiografiska jaget. 
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Sekunden efteråt påpekar dock Winterson demonstrativt att alla litterära jag är fiktionella. Det är en 

motsägelse jag fastnar vid – konstruktionen av jaget, sanningens böjlighet, identifikation och 

avstånd – det är den motsägelsen som denna uppsats vill undersöka.  

   Skarven mellan fiktion och verklighet är otydlig, ändå uppfattar vi den ofta som självklar. På 

samma sätt förutsätter vi att skillnaden mellan det litterära jaget och det ”verkliga” jaget ska vara 

intuitivt uppenbart. En sådan föreställning markerar sprickan mellan ett självbiografiskt jag och ett 

fiktionellt jag, men vad består egentligen sprickan av? 

  Litteratur skrivs ofta under en autofiktiv premiss, där en litterär huvudperson med samma namn 

som författaren och samma livshistoria ändå beskrivs som fiktiv. Oranges Are Not the Only Fruit 

tillhör denna kategori. 

 

Metod/ Syfte 

 

I denna uppsats vill jag undersöka vad det autofiktiva jaget i Oranges Are Not the Only Fruit 1 

består i. Hur det fungerar narrativt och språkligt, och hur det korresponderar med vår egen 

föreställning och vår egen förväntan, där begrepp som jaget, sanning, och fiktion är en del av vår 

egen förförståelse. Vad jag också närmar mig är aspekten av det fiktionella jaget som ett medel, ett 

sätt att distansera upplevelser för att kunna benämna dem, eller ett sätt att göra livet till en berättelse 

för att kunna hantera och förstå det. Vilket även är en tankegång jag vill problematisera. 

   Dessa aspekter kommer jag undersöka genom en närläsning av Oranges Are Not the Only Fruit, 

där jag genom narratologiska element belyser teman, exempelvis relationen mellan berättarröst och 

huvudperson, sagoelement, symboler, tystnader osv, vilka på olika sätt rör vid det autofiktiva och 

det självbiografiska. Jag använder mig av tidigare analyser av Jeanette Winterssons verk och 

författarskap och ser till element som identitet, subjektivitet, narrativ och sexualitet och 

kompletterar med texter som behandlar det självbiografiska och fiktiva. Den narratologiska 

begreppsapparaten fungerar som en strukturell grund där aktiva teman sedan vävs in, och ställs 

emot varandra. 

   Mitt mål är att göra detta med en öppenhet och samtidigt söker jag efter mönster och konkreta 

uttryck för det autofiktiva jaget, liksom Winterson själv. Identifikation och avstånd. 

 

Teori 

 

Utgångspunkten för denna uppsats är en språklig och narrativ analys av Jeanette Wintersons roman 

                                                
1 Jeanette Winterson, Oranges are not the only fruit, London: Vintage Books, 1991. Hädanefter refererad till som enbart 

Oranges. 
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Oranges Are Not the Only Fruit.  Denna analys bygger jag delvis upp kring en narratologisk 

begreppsapparat hämtad ur Mieke Bals bok Narratology : Introduction to the Theory of Narrative.2 

   Bal argumenterar för hur vi genom en tydlig och konstant terminologi för narratologisk textanalys 

öppnar upp den text vi analyserar; de element vi redogör för blir på så sätt inte bara komponenter i 

den egna tolkningen utan också något diskuterbart, en del i en dialog3. Hon skriver ”The theory 

presented here is an instrument for making descriptions, and hence interpretations, discussable. 

That, not objectivity or certainty, ‘being right’ or ‘proving wrong,’ is the point.”4     

    I inledningen till Narratology : Introduction to to the Theory of Narrative understryker Bal just 

den demokratiska aspekten av en narratologisk läsning. Terminologin fungerar som instrument eller 

redskap för tolkning och den individuella läsningen kan ses som ett förslag presenterat för en läsare 

i en fortsatt diskussion.5 Jag har tagit fasta på dialogen mellan läsare och tolkning och det är därför 

jag använder mig av Bals narratologiska tolkningselement.  

   Bal presenterar en heltäckande analysmodell som cirkulerar kring de tre elementära begrepp som 

narrativet konstitueras av: text, story och fabula. Hon bygger sin narratologiska läsning på en 

uppdelning mellan dessa begrepp samt ett antal underkategorier.  

   Om begreppet text skriver hon: “A narrative text is a text in which an agent or subject conveys to 

an adresse (tells the reader) a story in a particular medium”.6 Sammankopplat med just elementet 

text är termen narrator (berättaren), dvs “The agent” vilken ”tells the reader a story”.7 

   Begreppet story sammanfattar Miek Bal såhär: ”A story is the content of that text, and produces a 

particular manifestation, inflection, and ‘colouring’of a fabula; the fabula is presented in a certain 

manner.”8 Denna story definieras utifrån ett antal sidofaktorer, vilka Bal benämner som aspects och 

som representeras av termerna: ordning, rytm, tid, frekvens, karaktärer/roller , utrymme, 

fokalisation osv.9 

  Om det tredje elementet fabula skriver Mieke Bal: ”A fabula is a series of logically and 

chronologically related events that are caused or experienced by actors.”10  Bal talar här om 

termerna elements och processes. Där elements utgör fabulans konstanter; dess aktörer, material, 

platser och processes är fabulans förändringar och rörelser, dvs fabulans events. 11 

  Jag har gjort ett urval ur Bals terminologi utifrån vad jag tycker är relevant och användbart för min 

                                                
2 Mieke Bal,  Narratology : Introduction to the Theory of Narrative, Toronto : University of Toronto Press, 2009 
3 Bal sid 4 
4 Bal sid 12 
5 Bal sid 4 
6 Bal sid 5 
7 Bal sid 11 
8 Bal sid 4 
9 Bal sid 75 
10   Bal sid 5 
11   Bal sid 189 
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analys. Termer jag utgår från är bland annat berättare och berättarperspektiv, tid, ordning och rytm. 

Jag har också valt att se på utrymmet mellan fabulan och storyn, för att undersöka hur en logisk 

eller förväntad berättarstruktur kan brytas upp och bli till något annat. Just leken eller upplösningen 

med en förväntad logik eller kronologi är betydelsefull för min tankegång.  

  Bals begrepp blir en del av en strukturell översikt och ett sätt att öppna upp analysen. Jag motsätter 

mig däremot en strävan eller en tro på en absolut transparens; jag som uttolkare finns alltid 

närvarande i mina urval, dock tror jag att det finns en funktion med att göra den egna tolkningen 

tydlig. Jag tror att den narratologiska läsningen lämpar sig för en analys av Oranges och för en 

diskussion om de autofiktiva och självbiografiska kategorierna. Den språkliga konstruktionen hos 

dessa kategorier tydliggörs med den narratologiska läsningen, språket och berättelsens betydelse för 

subjektskapandet uppenbarar sig på ett synligt sätt för både mig och läsaren.  

   Den narratolgiska läsningen är dock inte fullödig för min studie och jag söker efter en vidare 

problematisering av begreppen autofiktion, autobiografi, subjekt och sanning. Detta kräver en 

vidare översikt över teoribildningar och jag har därför valt att strukturera min uppsats efter ett antal 

aktiva teman, som också har sin grund i queerteoretiska element som normativitet, tystnader, binära 

maktstrukturer, och gränsöverskridanden.12 

   En närvarande tankegång i min uppsats är diskussionen kring begreppen subjekt och språk. Jag 

kommer delvis att utgå från Gemma López bok Seductions in narrative och dennas redogörelse för 

hur jaget konstrueras av språket, där språket separerar jaget från sig självt, samtidigt som jaget 

också strävar efter en sammanslutning.  

    Lopéz utgår från Lacans teori att subjektet blir till genom sin formulering i språket, på samma 

gång som språket distanserar jaget. Ett centralt begrepp för Lacan (och för López) är begäret. 

Begäret efter den andre. Vi söker efter en del som fattas oss, som vi tror oss finna hos den Andre. 

Men denna del går inte att finna därför att begäret efter den Andre i själva verket alltid är ett begär 

efter oss själva.13 Språket har separerat jaget från sig självt, och begäret har sin utgångspunkt i just 

den åtskillnad som språket konstruerar, men begäret är fruktlöst därför att språket på samma gång är 

det som skapar jaget. Som López själv skriver:  

 

   The subject fruitlessly tries to give the Other something to fill, something which the other does not  

    have since “it to lacks beeing.” The subject however is caught in a projection of itself in the Other.... 

    The identification then , is related to the subjects attempt to become the source of meaning and power.  

    But this is futile, nobody can occupy the position of the other, because the subject is the effect of  

                                                
12 Olu Jenzen ”Genus, sexualitet och identitet i Jeanette Wintersons romaner” sid 42 Lambda Nordica 5(1999)  
13 Gemma López, Seductions in narrative; subjectivity and Desire in the works of Angela Carter and Jeanette 

Winterson,  sid 18, Youngstown, New York: Cambria Press, 2007 
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   language not it´s source.14 

 

I detta dekonstruktivistiska synsätt är jaget instabilt, och till skillnad från en mer essensbetonad 

föreställning kan det instabila jaget förändras, förvandlas och omskapas. I en sådan analysmodell är 

inte bara jaget en instabil faktor utan också begrepp som sexualitet, kön och tid är under en ständig 

process.15 Uppfattningen om meningens ständiga multiplicitet och språkets konstruktion av 

subjektet är viktiga beståndsdelar för min uppsats. Dock vill jag ytterligare vrida på denna 

poststrukturalistiska uppfattning om jaget och sanningen. 

  I denna föreställningsvärld har språket en allomfattande makt som vi för evigt är bundna till. 

Vilket är komplicerat eftersom språket i så fall också är kopplat till vår rådande patriarkala 

maktordning.  Motsidan av detta är att det finns ett starkt förtroende till språket och berättelsen som 

en förändrande styrka. Denna motsägelse tar jag med mig in i min analys: hur vi både måste 

använda oss av språket samtidigt som vi är förbundna till det.  

 

 

Forskningsbakgrund 

 

Stora delar av den forskning som gjorts om och kring Jeanette Wintersons litteratur kretsar kring 

frågor om sexualitet, genus och identitet. Det är komponenter som ofta glider samman och bildar en 

gemensam tolkningslins, där analysen av Wintersons litteratur på ett nästan ofrånkomligt sätt 

filtreras genom dessa begrepp. Vilket också min egen text påverkats och bär spår av. Här är det 

svårt att särskilja vad som ligger i de faktiska ämnesvalen i Wintersons litteratur – där ett flertal av 

hennes verk, som Oranges Are Not the Only Fruit, The Passion och Sexing the Cherry, kretsar 

kring samkönade begär, överträdelse av könsidentiteter och ett sökande efter sig själv.16 – och vad 

som utgår från Wintersons egen persona, författarkommentarer, uttalanden, texter, referat osv. 

Exempelvis uppfattar jag att Wintersons egen sexuella läggning ofta på ett implicit sätt blir eller har 

blivit en del av tolkningen av hennes verk, och möjligen förutsätter vi därför att ämnen som 

sexualitet eller gränsöverskridande bör ha en framstående roll. 

   Wintersons egen inverkan på läsningen av hennes verk, vilket även denna uppsats kretsar kring, är 

fundamental; denna faktor gäller även forskning som gjorts om hennes litteratur. Medvetet eller 

omedvetet har det ofta skett en sammankoppling mellan författarens egen livsföring och hennes 

litteratur, och tolkningen och läsandet bär intensiv färg av detta.  

  Självklart är det också en fråga om de faktorer som finns inskrivna i själva återgivningen som 
                                                
14 López sid 18 
15 Jenzen  sid 29   
16 Jenzen sid 29-53 
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fenomen: om ett antal forskningsverk väljer att ta fasta på komponenter som sexualitet, genus och 

identitet, blir också de kommande texterna genom sitt förhållningssätt till de tidigare texterna 

påverkade av dessa komponenter. Även om de motsäger de slutsatser som tidigare gjorts, så görs de 

inom samma fält, vilket skapar en centralisering kring ett antal ämnen. Detta har uppenbarligen 

skett i frågeställningarna om Wintersons texter. 

   Ett flertal av de verk jag använder mig av, såsom Olu Jenzens text ”Genus, sexualitet och identitet 

i Jeanette Wintersons romaner” i Lambda Nordica eller Isabel C Anievas Gamallos ”Subversive 

Storytelling” 17 cirkulerar runt just ämnena sexualitet, genus och identitet. Liksom i båda dessa 

texter väver man ofta samman Wintersons litterära berättarstruktur, de fantastiska och sagolika 

elementen samt böckernas identitetsökande ämnesval, och tolkar dessa som delar av en gemensam 

agenda. Där just överskridandet av binära eller patriarkala gränser både uppfattas som en aktiv 

ingrediens i Wintersons litteratur, men också som en del av dess verkningsgrad eller syfte. 

Genomgående sammanförs denna tematik med en postmodern eller dekonstruktivistisk tankegång 

och i princip alla texter jag använder mig av i denna uppsats har gjort en koppling mellan 

Wintersons litteratur och postmoderna element. I exempelvis Female Stories, Female bodys är 

Wintersons författarskap presenterat i ett kapitel om den kvinnliga litteraturens postmoderna 

rörelse.18 Ett flertal verk jag stött på grundar sig i denna utgångspunkt, exempelvis finns det 

illustrerande nog ett verk kallat Postmodern Trends in Contemporary Fiction : Margaret Atwood, 

Angela Carter, Jeanette Winterson  av Paulina Palmer. 

   Majoriteten av de texter jag stött på eller använder mig av har en feministisk eller 

queerfeministisk inriktning, och Wintersons litteratur tolkas ofta som en del i en feministisk agenda. 

Där Wintersons litteratur blir medel i en kamp om förflytta och förändra den rådande 

maktordningen. I de flesta fall ses det postmoderna elementet och den feministiska eller 

queerfeministiska utgångspunkten som en del av samma mynt. Nedmonteringen av ett starkt och 

stabilt subjekt eller en essensbetonad mening blir en del i att förändra den patriarkala och 

hierarkiska världsstrukturen. Lidia Curti kommenterar i Female stories sambandet mellan 

postmodernism och feminism på ett effektivt sätt ”elements that are important in the shared 

discourse between feminism and postmodernism are the decline of a strong, steady, undivided 

subjectivity, the refusal of canonized forms, the opposition to a morality of consensus, the stress of 

the hidden and the marginal... The distinction between subject and object, center and margins, 

sameness and difference, and ideally oppressor and oppressed are blurred and uncertain”.19  

                                                
17   Isabel C Anievas Gamallo, “Subversive Storytelling” ,  The girl; Constructions of the Girl in Contemporary Fiction 
     by Women, edt Ruth O Saxton, London: Macmillan Press ltd, 1998 
18 Lidia Curti ”Hybrid fiction” sid 81  Female stories, Female bodys; Narrative, Identity, Representation, London: 

Macmillian press ltd, 1998, 
19 Curti sid 2 
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   Analysen av den fantastiska och sagobetonade komponenten i Wintersons författarskap har varit 

genomgående i den referenslittertur jag använt mig av, och i ett flertal texter jag läst har ofta 

sagoelementet tolkats som en subversiv kraft. Denna kraft tolkas dock med olika infallsvinklar.  I 

”Subersive Storytelling” är sagorna Wintersons sätt att frigöra berättelsen och subjektet från den 

rådande maktordningen20. Hos Seductions in Narrative är sagan platsen där subjektet kan omvandla 

sig och förändras, bli till på nytt.21 

    Ett flertal av de texter som skrivits om Winterson har även belyst narratologiska aspekter av 

hennes berättande. Många gånger görs detta med utgångspunkt från Wintersons roman Written on 

the Body, där berättarens kön aldrig uppges, och där läsaren på så vis uppmärksammas på sitt aktiva 

sökande efter just könsmarkörer. Både Olu Jenzens text och Leigh Gilmores The Limits of 

Autobiography tar upp denna aspekt av Written on the Body. Susan S Lanser går så långt att hon i 

sin text ” Sexing Narratology: Toward a Gendered Poetics of Narrative Voice” menar att 

Winterson genom Written on the Body banar vägen för en ny narratologisk faktor, där den 

genusmässiga aspekten i en narratologisk tolkning är avgörande för vår läsning av verket.  

   Alla dessa läsningar av Written on the Body diskuterar utifrån olika infallsvinklar Wintersons 

egen inverkan på verkets tolkning, där framförallt Wintersons sexuella läggning påverkar vårt sätt 

att uppfatta könet på verkets huvudpersoner och berättare. Här analyseras den narrativa tolkningens 

ständiga koppling till vår egen förförståelse. Vilket också är något som har stor vikt i denna uppsats. 

   Även Gemma López Seductions in narrative lägger vikt på narratologisk element i Wintersons 

författarskap, och framförallt i läsningen av Oranges Are Not the Only Fruit. Detta är ett avgörande 

skäl till att jag valt att använda mig så mycket av just denna bok. López har en grundtes kring 

narrativets påverkan och vikt i subjektskapande, och hon har stor tillförsikt till berättelsens kraft och 

makt, vilket jag tagit fasta på i min analys av Oranges. Seductions in Narrative är en av de få texter 

som gör en genomgående läsning av Orange, där inte bara ett eller ett fåtal element analyseras 

utifrån en viss ståndpunkt, utan där det finns en öppenhet mot texten.  

   Det självbiografisk och autofiktiva forskningsfältet är gigantiskt, och det finns ett smörgåsbord av 

texter, inriktningar, genrer och ställningstaganden. Mycket har sitt ursprung i USA, där frågor och 

diskussioner kring självbiografin och dess subgenrer verkar ta stor plats. I mitt informationssökande 

stötte jag till och med på en collegekurs inriktad endast på den smala underkategorin självbiografi 

och trauma.  

  Jag har utgått från en mer namnkunnig amerikanska forskares verk. Leigh Gilmores: Autbiography 

and Trauma, mycket därför att verket hade anknytning till Winterson, med ett kapitel kallat 

”Without Names: An Anatomy of Abscence in Jeanette Wintersons Written on the Body”, men 

                                                
20 López sid 134 
21 López sid 28 
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också därför att Gilmore har en problematiserande hållning till termen självbiografi, sanning och 

fiktion. Jag attraherades också av termen trauma, och dess samband med det självbiografiska 

skrivandet. 

    Lisbeth Larsson, professor i Litteraturvetenskap på Göteborgs Universitet, är en av de mer kända 

forskarna i Sverige inom ämnet självbiografi och life writing. Också Larsson har en genuspräglad  

analys av fältet. Jag har fokuserat på hennes text ”Självbiografi, autofiktion, testimony, life 

writing”. Delvis därför att det är en av de fåtal texter jag hittat som studerar förhållandet mellan 

självbiografi och autofiktion. Men också därför att jag tycker att Larssons text polemiserar och 

dissekerar det upphöjandet av den postmoderna inriktningen som annars är genomgående; som både 

min egen analys och de verk jag utgår från bär spår av. Larsson kastar ett annorlunda ljus på 

antaganden som kanske annars inte skulle ha ifrågasatts, som hur vi exempelvis omedvetet 

nedmonterar den politiska kraften i språket genom att göra språket till fånge i vårt eget system.22 

 

Analys: Oranges Are Not the Only Fruit 

 

- Utgivningen och Winterson själv  

 

Jeanette Wintersson skriver Oranges Are Not the Only Fruit vintern 1983 och våren 1984. Hon är 

en 24 årig nyutexaminerad Oxfordstudent med enligt egen utsago "no money, no job, no prospects 

and a determined digniness creeping up from the lower floors".23 Oranges kommer ut 1985 i 

England. Utgivningen ska ha föregåtts av en övertalningsprocess från förläggaren (och Wintersons 

vän) Philippa Brewster på Pandora Press, som uppmuntrat Winterson att släppa romanen.24 Boken 

är tillägnad Brewster med raderna "To Philippa Brewster who was the beginning". 

   Att skriva en faktaöversikt över Jeanette Winterson är svårt i en uppsats som behandlar termer 

som sanning och fiktion. Men i korthet föddes Winterson 1959 i Accrington, Lancashire. Hon 

adopterades av det barnlösa paret Winterson som var aktiva medlemmar i pingstkyrkan, och 

Winterson uppfostrades i detta kyrkosamfund med adoptivmoderns önskan om att hon skulle bli 

missionär.  Under sina tonår var Winterson, vilket jag nämnde i inledningen, verksam som 

predikant. Vid sexton års ålder blev hon utestängd från sin familj och det religiösa samfundet efter 

att blivit påkommen med att ha en relation med en annan kvinna. Under en tid arbetade hon som 

glassförsäljare, begravningspersonal och som assistent på ett mentalsjukhus. År 1978 började hon 

                                                
22 Lisbeth Larsson “Självbiografi, autofiktion, testimony, life writing” sid 12, Tidskrift för genusvetenskap, nr 4, 2010 
23 Oranges xi 
24 López 161  
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på Oxford college där hon studerade litteratur.25 Några år efter hennes examen utkom Oranges Are 

Not the Only Fruit.  Flertalet av dessa aspekter i Wintersons liv förekommer i Oranges, vilket 

skänker en initialt sken av självbiografi över boken. 

     Oranges vann stor folklig framgång och fick samma år som den kom ut Whitbread First Novel 

Award.26 Romanen gjordes 1990 till en BBC-serie. Manuset till serien skrev Jeanette Winterson 

själv och den vann en Bafta-utmärkelse. Att Winterson skrivit detta manus har viss relevans för min 

analys, även denna faktor är en del i en narrativ jag-process. Jag har däremot valt att inte att 

använda mig av tv-serien i denna uppsats; en sådan jämförelse representerar en vidare diskussion 

om mediets inverkan på produkt och perception, vilket kräver ett ökat ingångsfält. Ändå är det 

intressant att nämna Wintersons medverkan i manusskrivandet. Som ytterligare byggsten i 

fiktionaliserandet av en livsberättelse, men också en symbol för hur fiktionen eller sagan tycks 

frigöra subjektet från narrativet. 

    

- Mottagandet  

 

Oranges Are Not the Only Fruit blev trots sin brist på marknadsföringen en omedelbar succé. Det 

kan tyckas oviktigt för min analys, men det finns ett element i framgången av Oranges som är 

viktigt att ta upp. Det handlar om bokens förmåga att kommunicera med sin läsare. 

   Gemma López menar att Oranges framgång hos både läsare och kritiker utgår från dess 

mångsidighet, hon skriver "Critics highlighted its originality and literary quality, whereas readers 

welcomed the protagonist´s outstanding humour and wry irony". Oranges framgångar skapas alltså 

i denna böjlighet, där den "universella" problematiken med att bli vuxen och mogna vilar sida vid 

sida med en mer politiserande queerläsning.27 

    Oranges möjligör för López en identifikation, där en slags livströst kan framträda; "It (Oranges) 

may offer a place of solace-"a sanctified space"-for others who may find themselves in 

predicaments similar to the one Jeanette, protagonist of the novel finds herself in".28.  Oranges 

erbjuder alltså en helgad plats för de läsare som finner sig i liknande omständigheter som bokens 

protagonist. En slutsats som härrör i en tro på ordens helande inverkan på subjektet, en plats där 

jaget kan se sig själv; denna tankegång återkommer jag till. Även autofiktionen ryms inom detta 

paradigm. 

   Mångsidigheten i Oranges har ett flertal forskare tagit fasta på och många av de böcker och texter 

jag utgår från i denna uppsats - bland annat ”Subversive Storytelling”, López egen bok, och Olu 

                                                
25  Lopez sid 145-147 
26  Jenzen sid 30 
27  López sid 163 
28  Lópes 151  
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Jenzens text – definierar just hur Wintersons mångfald eller pluralitet understryker den egna 

tolkningens queera, poststrukturalistiska eller postmoderna element. 

   

 

- ”Introduction” och läsarens reaktioner på författarens ord 

 

1991 års upplaga av Oranges inleds med ett stycke kallat "Introduction", vilket inte är helt 

översättbart med ett förord utan snarare fungerar som författarens direkta kommentarer till läsaren. 

Styckets titel indikerar för förstagångsläsarna att detta är en betydelsefull del av den kommande 

texten och inte, vilket annars är vanligt, ska uppfattas som ett sidotillägg. För läsaren blir denna 

"Introduction" en del i en vidare läsupplevelse, där Wintersons inledande röst fungerar som en form 

av vägledning, en anvisning, eller en lätt viskning i bakhuvudet. 

   Här får läsaren veta hur boken blev till, vilket förstärker bandet mellan läsare och författare 

ytterligare, och ett metaplan etableras vilket är betydelsefullt för vår uppfattning av berättaren, där 

inte bara lagren läsare-berättare-huvudperson finns närvarande utan där en vidare komponent förs 

in-författarens egen röst.  Ett flertal av de böcker jag använder mig, ”Subversive storytelling”, 

Seduction in narrative och ”Genus, sexualitet och identitet i Jeanette Wintersons romaner citerar ur 

”Introduction”.29  Främst raderna :”This means that you can read it in spirals. As a shape the spiral 

is fluid and allows infinite movement…A spiral narrative suits me very well…I don´t really see the 

point of reading in straight lines. We don´t think like that and we don’t live like that. Our mental 

processes are closer to a maze than a motorway”.30  

   Att dessa rader används är kanske inte särskilt märkligt, de syftar på ett självklart sätt tillbaka på 

den dekonstruktivistiska tankegången om meningens ständigt omskapande process, som majoriteten 

av tolkningarna utgår ifrån. Intressant är dock hur flertalet av dessa böcker, på ett nästan omedvetet 

sätt, drar in Wintersons författarkommentarer som en del av romanen. Där Wintersons egna ord får 

en auktoritet i vår läsning och där vi tar fasta på hennes intention i vår egen tolkning. Trots att 

Winterson längre ned påpekar romanens fiktionella aspekt gör denna Introduction oss ändå konstant 

medvetna om författarens egen närvaro. 

    När Winterson kommenterar bokens tillblivelse med följande rader förstärks denna premiss 

ytterligare: ”It was an accident or an experiment, or a whim, it was a downstream force by a high 

wind. It was as though the book was already written, such was the speed and certainty of it´s being. 

How had this thing overtaken me.”.31 Vad Winterson gör här är att etablera en föreställning om 

                                                
29   Gamallo sid 121,  López sid 174,  Jenzen sid 39 
30 Oranges sid xiv 
31   Oranges sid xii 
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romanens förlösning och hur den tycks ha kommit till henne från ingenstans. Associationen till det 

undertryckta eller det omedvetna som tränger fram är omedelbart, och denna association berör 

också en psykoanalytisk föreställning om hur en onämnbar sanning eller en berättelse vibrerar 

under det medvetna jaget, väntande på sin egen förlösning.32 I denna föreställningsvärld blir 

Oranges berättelsen som var tvungen att berättas. En berättelse som alltid funnits där, och 

skrivandet av den innebär en omedelbar koppling till Winterson själv; det personliga, 

självbiografiska är en omedelbar del av vår uppfattning av boken. 

    Samtidigt är detta en litterär eller existentiell fördom, hur det som ligger nära oss alltid finns där, 

väntandes, och vi tar gärna till denna fördom när det handlar om subjektivitet och skrivande.33 Vi 

förväntar oss att få ta del av Jeanette Wintersons livsberättelse och därför läser vi in denna. Jeanette 

Winterson problematiserar dock denna förväntan. Hon skriver längre in i Introduction: 

 

     Oranges is comforting not because it offers answers but because it tackles difficult questions. Once you 

     can talk about what troubles you, you are some way handling it. I know from my post bag that Oranges 

     has given a voice to many peoples unspoken burdens. And when you have found your voice you can be  

     heard. Is oranges an autobiographical novel. No not at all and yes of course...34 
 

”Är Oranges en självbiografisk roman? Nej inte alls – och ja självklart.” En kommentar som pekar 

på ambivalensen, inte bara i romanens utformning, utan i läsaren och författarens förväntan och 

förförståelse. Att det är Winterson själv som påpekar detta band förstärker det komplicerade 

nätverket mellan fiktion-självbiografi -författare.  

   Här kommenterar även Winterson det publika, tröstande element som Gemma Lopez diskuterade. 

Språket som ett helande medel och samtidigt språket som omformligt, och temporalt. López 

kommenterar raderna ”Oranges is comforting not because it offers answers but because it tackles 

difficult questions” och menar att det häri vilar ett postmodernt budskap om hur frågorna romanen 

behandlar inte bara är svåra, utan också har flera olika svar. Multipliciteten hos dessa svar hos 

Lopez är Wintersons eget sökande efter andra och nya tolkningar av verkligheten.35 I ett sådant 

tankesystem kan man se stycket Introduction som ett ingångsfält till dessa tolkningar, här erbjuds 

redskapen för att öppna upp frågorna, inte för att förklara svaren.  

  Samtidigt gör Winterson, genom Introduction, ändå läsaren uppmärksam på vilken typ av text de 

kommer att läsa, hur just denna text blev till, vad den betyder eller har betytt för henne osv, vilket 

ger texten en inramning men också ett tolkningsredskap för läsaren. Vi vet inte exakt vilka svar 

                                                
32 López sid 8 
33 Gilmore sid 24-32 
34 Oranges xv 
35 López sid 180 
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boken kommer ge oss, men vi vet att den behandlar frågor, och inte vilka frågor som helst utan 

”difficult questions”; vi förväntar oss på så vis att möta dessa svåra frågor och att de är av vikt för 

romanen. Vi vet att narrativet är spiralformat därför att det är så vi tänker, och vi vet att vi tänker så 

för att författaren förklarar det för oss.  Allt detta gör vi trots det öppna och meningsomskapande 

anspråket, därför att vi på ett omvänt sätt redan här blir eller är bundna till en förväntan. Denna 

förväntan sammankopplas med ett band till Winterson själv, vilket detta stycke etablerar; det 

självbiografiska blir något implicit som inte bara finns i berättelsens teman eller skeenden utan 

också i vår relation till hur berättelsen berättas. 

 

- Berättarperspektivet, Berättaren och Berättelsen 

 

Oranges är berättad i jagform. Berättaren och berättelsens jag är alltså sammanbundna och med 

Mieke Bals terminologi talar vi om en charachter bound narrator. En berättare som kan referera till 

sig själv som en aktör i texten.36 Berättaren och huvudpersonenen är dock skilda åt, delvis av en 

tidsmässig aspekt, vilket konstitueras redan inledningsvis med raderna ”Like most people I lived for 

a long time with my mother and father”.37  Berättaren ser tillbaka på något som redan skett.  

   Denna åtskillnad görs vid ett flertal tillfällen. Något längre fram i boken finns en passage då 

huvudpersonen upptäcker att hon är döv. ”Once I was deaf for three months with my adenoids: no 

one noticed that either. I was lying in my bead one night thinking about the glory of the lord, when 

it struck me that life had gone very quiet”38.  I sekvensen är det påtagligt att berättaren vet mer än 

huvudpersonen, det verkar finnas en tidslucka mellan återberättandet och händelsen. Något senare, 

på en gudstjänst i kyrkan, sker följande: ”One Sunday the pastor told everyone how full of the spirit 

I was. He talked for twenty minutes and I didn´t hear a word”39 

   Berättaren vet att prästen talar om hur fylld av anden huvudpersonen är, men huvudpersonen kan 

inte veta detta i denna specifika situation, eftersom hon ju inte kan höra något. Alltså finns ett 

avstånd mellan berättaren och huvudpersonen, där tiden mellan dem också är implicit. 

  Stycket om huvudpersonens dövhet kommer som en utvikning från en situation då ingen lägger 

märke till hennes förkrympta pyjamas tröja som hon knappt får över huvudet. Följande berättelse 

om hur huvudpersonen går runt i tre månader utan att höra är alltså en form av association som 

sedan vecklar ut sig till en hel berättelse, ett berättarstrukturellt fenomen som kan ses som en 

referens till vad författaren själv benämner som ”the spiral form narrative”.40   

                                                
36 Bal sid 21 
37 Oranges sid 5 
38 Oranges sid 31 
39 Oranges sid 33 
40 Oranges sid 31 
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    Det går dock att uppfatta denna utvikning som motsatsen från en åtskillnad mellan berättare och 

huvudperson, en sammandrabbning. Berättaren berättar som barnet tänker – i vågor, fram och 

tillbaka – och avståndet är på så vis snarare en faktor som finns inskriven i själva fenomenet 

berättare, än något som berättelsen konstituerar. 

   Men eftersom berättarens röst och roll pendlar varierar också avståndet. Ibland träder berättaren 

snarare in vid sidan av berättelsen och konstaterar eller reflekterar över ett element i berättelsen. 

Här förstärks avståndet till berättaren, där berättarens språkbruk eller insiktsfullhet inte är detsamma 

som barnets mer begränsade synsätt. Huvudpersonen har logiskt sett inte tillgång till de reflektioner 

som berättaren har och här skapas ett åldersavstånd mellan huvudpersonen och berättare; där 

berättaren är den "vuxna", med facit i hand, medan huvudpersonen är "barnet" som befinner sig mitt 

i situationen utan att ha möjligheten att veta vad som komma skall. 41 

   Detta illustreras i ett avsnitt om huvudpersonens misslyckade försök att vinna ett antal tävlingar i 

sin skola. Bland annat i en korsstyngstävling, då hon gjort en tavla föreställande förtappade själar i 

svart och vitt.42  Efter en utläggning om hur scenariot runt tävlingen såg ut, samt hur läraren Ms 

Virtue (lägg märke till namnet) reagerar, kommer följande rader. 

 

   What constitutes a problem is not the thing or the environment where we find the thing, but the 

    conjunction of the two, something unexpected in an unusual place or something usual in an unexpected 

    place﴾...﴿Ms Virtue should either have had the imagination to commend me for my effort in context or the 

    farsightedness to realize that there is a debate going on as to whether something has an absolute as well as 

    a relative value.43 

 

Här analyserar en reflekterande röst ett skeende som redan inträffat. Men något senare är vi tillbaka 

hos huvudpersonen igen som i mer direkta ordalag uttrycker vad som exakt hände.” I didn´t win 

anything with my sampler though, and I was very disappointed. I took it back to Elsie on the last 

day of school and asked her if she still wanted it."44 Enbart i skiftet mellan dessa rader kan man se 

att språket förändras från det dividerande, filosoferande till det enkla konstaterande. Och vi läsare 

kastas mellan dessa två element. 

    Gemma López beskriver hur detta avstånd mellan berättare och berättelse görs som allra tydligast 

i kapitlet ”Deutronomy”, ett kapitel som kan sammanfattas som en lång utläggning om 

historieskrivande, fakta och fiktion. Kapitlet börjar med raderna ”Time is a great deadener”45 och 

fortsätter i ett av bokens kanske mest intrikata och mångbottnade citat, speciellt i en fortsatt 
                                                
41 Lopez sid 258 
42 Oranges sid 56 
43 Oranges sid 57 
44 Oranges sid 58 
45 Oranges sid 120 
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diskussion om sanning, berättelse och existens. 

 

  (But) That is the way with stories, we make them what we will. It´s a way of explaining the universe while 

   leaving the universe unexplained, it´s a way of keeping it all alive, not boxing it into time. Everyone who 

   tells a story tells it differently, just to remind us that everybody sees it differently. Some people say there 

   are truth to be find, some people say all kinds of things can be proven. I don´t belive them. The only thing 

   that is certain is how complicated it all is, like string full of knots. It´s all there but hard to find the 

   beginning and impossible to fathom the end.46 

 

López kommenterar först kapitlets berättarröst:  ”The main voice of this chapter is that of an 

informed, adult, slightly interfering narrator who has already reached her own conclusions on the 

issues she is discussing, and who does not hesitate to give her own opinion in a characteristically 

assertive manner.”47 

  Längre fram tolkar hon berättarens inställning till historia och berättande i relation till romanen: 

 

    This distance between young Jeanette and this adult narrator is established from the first word of this 

    highly refriental and inricate chapter..Whit the temporal perspective on her side the adult narrator can 

    carry out  her aim which is to blur the binaries constructed around the terms ”story” and ”history,  

    especially as far as the question truth is concerned...Point of view then is all-important when it comes to  

    narratives, by which the narrator argues, history is as far from objective as stories.48 
     

López menar att berättaren i detta kapitel kan fortsätta sin strävan med att sudda ut de binära 

gränserna mellan termerna berättelse och historia. Där vikten av berättarperspektivet är 

övergripande för det som berättas, och där ”historia” är lika lite en objektiv faktor som berättelser. 

  Men citatet från Oranges kan läsas och vridas på i många olika riktningar. Här finns López 

tankegångar om det postmoderna och poststrukturalistiska närvarande. Där meningen är oändligt 

omskapande och det subjektiva och objektiva pågår samtidigt. Berättelsen, narrativet är öppet för en 

mångfald av icke-stabila tolkningar, och gränsen mellan sanning och fiktion är en konstruktion. 49 

Här finns också förförelsen, där narrativet är ett begär efter att se sig själv och den andre, att förstå 

det som inte går att förstå. Berättelsen blir ett alternativt utrymme för jaget ”a place of solace” där 

subjektet kan teoretisera över sig själv.50  

  Dessa ord ur Oranges är en kommentar till läsaren och till mitt eget autofiktiva och 

                                                
46 Oranges sid 119 
47 López sid 179 
48   Lopez sid 179 
49 López sid 14 
50 López sid 25 



18 
 

autobiografiska sökande. Om gränserna mellan fakta och fiktion är för evigt konstruerade blir vår 

egen medvetna eller omedvetna jakt efter sanningen, självbiografin eller den ”verkliga” berättelsen, 

en del av denna konstruktion. Winterson gör oss, liksom i Introduction, återigen till narrativets 

medskapare eller som Gemma López skriver ”The effect that the reader experiences is verbalised in 

the message that the narrative voice puts forward in the chapter `Deutronomy`.” 51 Berättarrösten 

skänker oss ett metaplan och berättelsens egen tillblivelse och existens kommenteras. Läsaren görs 

medveten om sin egen läsarprocess, samtidigt som vi överlämnas i berättelsens våld. Berättelsen är 

vår att omskapa och skapa, ett sätt att förstå existensen och samtidigt inte förstå den, ett konstant 

försök.  

    Kapitlet ”Deutronomy” är också en illustration på hur Oranges rör sig på flera olika tidsplan 

samtidigt. Berättarösten i ”Deutronomy” befinner sig på en annan plats än berättarrösten i kapitlet 

före och efter. 52 Denna tidspendling kan ibland ske i enbart en mening.  

   I ett relativt tidigt avsnitt, där huvudpersonen redogör för hur hennes evangeliska kyrkogrupp 

tillbringar sina helger, får vi plötsligt ta del av ett moment i berättelsen som enligt fabulans struktur 

borde komma långt senare, och som får en mer utförlig del längre fram i boken. Berättaren berättar 

om en kvinna som huvudpersonen träffar tillsammans med sin mor i kyrkan ”This woman and I got 

on very well. Years later when I was needing a Saturday job and she helped me out. She had gone 

in to partnership with an undertaker﴾...﴿ They got a lot of work between them, and usually needed an 

extra hand. I went along to help with the laying out and make up".53. 

    Här låter berättaren genom raden ”Years later” oss nå längre fram i tiden samtidigt som vi 

befinner oss i huvudpersonens helgnöjen. En berättarstrukturell aspekt som kan kopplas till Bals 

termer tid och ordning54. Vi rör oss in och ut i handlingen. Narrativet gör läsaren ovetande och 

samtidigt medveten om vad som komma skall, det fungerar inte som ett spänningsmoment utan 

snarare som desorientering. När vi kastas runt, kastas vi ur en förväntan på berättelsens soliditet och 

helhetlighet, och på så vis på dess sanningsanspråk.55 Allting är möjligt och böjligt, vilket kan 

kopplas samman med den dekonstruktivistiska tanken om sanningens mångfald. 

    Berättarjaget benämns oftast som I, eller me, men vid ett fåtal tillfällen (bland annat i en saga 

med karaktären Winnet mot slutet av boken,56 vilken jag återkommer till) får vi veta att jagets 

namn, är Jeanette. Så här kommenterar Olu Jenzen hur huvudpersonens och författarens namn 

hänger samman: ”Romanen antyder ett självbiografiskt stoff och för att ytterligare spela med brottet 

mellan fiktion och verklighet har författaren med postmodern lekfullhet givit huvudpersonen sitt 
                                                
51 López sid 257 
52 López sid 258 
53   Oranges sid  76 
54 Bal sid 75 
55 López sid 234 
56 Oranges sid 181-204 
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eget förnamn”57 

   Valet av namn på huvudpersonen uttrycks alltså som ”en postmodern lekfullhet”, vilket i en 

vidare mening syftar på hur vår självbiografiska sammankoppling mellan författare och berättarjag 

genom namnet här sätts på prov. Denna aspekt är en del i en postmodern omstrukturering av 

antaganden om jaget och identitet. 

   Huvudpersonen och författarens delade namn bidrar till den autofiktiva aspekten av verket.58 Det 

blir tekniskt nästan omöjligt att inte få en självbiografisk referens. Även om berättelsen kretsat 

kring mindre självbiografiskt anknutna ämnen hade en självbiografisk koppling gjorts. 

    

- Sagan, Realismen och gränsöverskridandet. 

 

Narrativet i Oranges är uppbyggt kring en pendelrörelse mellan en ”realistisk” berättelse om 

Jeanettes uppväxt, hennes relationer och sökande efter sig själv, samt längre eller kortare 

sagobetonade sekvenser. Insprängt eller bredvid en ”realistisk” berättarvärld finns alltså ett flertal 

sagoelement. Sagoelementen är inte strukturerade som en sammanhängande berättelse utan varierar 

och skiftar mellan olika avsnitt, oberoende av varandra. Deras gemensamma nämnare är att de rör 

sig på ett fantastiskt plan; figurer, berättarstil och tilltal är hämtade från sagornas idiom. Sagorna 

etablerar ett slags eget land, som huserar i berättelsen samtidigt med den ”realistiska” nivån. 

   Ibland, mestadels i slutet av romanen följer vi ett antal längre sagor, och då hoppar vi mellan det 

realistiska planet och det sagobetonade. Detta görs framförallt i delarna om Winnet and the Sorcer 

(en magiker som lurar med sig figuren Winnet till sitt slott, förtrollar henne så att hon glömmer sitt 

förflutna, och gör henne till sin dotter59) samt i berättelsen om Sir Perceval (Sir Perceval ger sig av 

från Kung Arthur för att söka rätt på den heliga graal, som han vid ett tillfälle redan funnit, men 

som han är oförmögen att få tillbaka. Gestalten är hämtad från berättelsen Morte d´Arthur av 

Thomas Mallory som handlar om den hela graalen och Kung Arthurs riddare vid runda bordet.)60 

   Utifrån den narratologiska begreppsmodellen är det lätt att läsa det realistiska planet i Oranges 

som berättelsens fabula, ”a series of logically and chronologically related events that are caused or 

experienced by actors”.61  Just den logiska och kronologiska aspekten blir avgörande för vad vi 

tolkar som fabula, och sagornas mer flytande karaktär gör dem snarare till element av storyn alltså 

”a particular manifestation, inflection, and ‘colouring’of a fabula; the fabula is presented in a certain 
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manner”.62 Sagoelementen i en sådan läsning förstärker eller ger liv åt moment i fabulan, de utgör 

några av de aspecst som avgör hur den logiska grundberättelsen presenteras. 63 En sådan läsning gör 

dock en hierarkisk uppdelning, där sagan komplementerar den övriga berättelsen och där sagornas 

innehåll av oss uppfattas som speglingar eller allegorier av den ”riktiga” historien. 

   Denna aspekt är central för frågor om det autofiktiva och det självbiografiska. Sagoelementen är 

den komponent i Oranges som skapar största avvikelse från det klassiskt självbiografiska. Samtidigt 

vill vi gärna i tolkningen av Oranges göra sagorna till en självklar del av just det självbiografiska. 

Omedvetet eller medvetet blir sagorna ofta till symboler för något annat, och i klassiska freudiansk 

anda kan vi eller ska vi genom sagorna förstå eller benämna det undertryckta; sagorna blir ett medel 

för att förstå det ”verkliga”. Här illustreras en inbyggd svårighet att acceptera sagorna i sin 

enskildhet, vi förutsätter att det fantastiska ska ha koppling till ”verkligheten”, och fiktionen är 

aldrig bara fiktion utan istället en variation av sanningen. 

   I princip alla texter jag arbetat med gör sagorna i Oranges till förstärkande moment av det 

realistiska narrativet. I Anne Delongs uppsats ”The Cats Craddle” går hon så långt att hon 

översätter sagorna som direkta omskrivingar av skeenden i den ”realistiska” berättarnivån. Hon 

menar bland annat att sagorna ger en konstant omarbetning av modersfiguren, eller som hon själv 

skriver ”Within these quest dramas, described by one critic as `parallel and alternative narrative[s]` 

Winterson's narrator continually reworks the figure of the mother, representing her as wise woman, 

Virgin Mary, Zeus, Satan, orange tree, King Arthur, and sorcerer, manifestations that cross lines of 

good/evil, male/female dichotomies and thus disrupt binary discourse”.64 

    Samtidigt som sagorna för Delong är direkta symboler för ett specifikt tema är de också aspekter 

i ett vidare syfte, själva utgångspunkten för gränsöverskidandet och överträdelsen från realismen. 

Vilket betyder att de både representerar en direkt manifestation i en realistisk berättelse samtidigt 

som de också utgör den realistiska berättelsens egen uppluckring. 

   Denna dubbelhet, mellan att viljan uppfatta sagorna som direkta symboler och samtidigt benämna 

dem som det realistiska narrativets upplösning, återkommer i flera texter. I kapitlet  ”Art and Lies” 

påpekar Gemma López hur sagorna ”bear little connection to the realistic tale”.65  Men några rader 

längre ned menar hon att sagorna är medvetet arrangerade för att förstärka avgörande moment i 

romanen. Visserligen påpekar hon hur gränserna mellan saga, fiktion och realism är mer eller 

mindre helt undanröjda i bokens slutskede, då berättelserna om Winnet och Sir Perceval avlöser 

varandra och flyter in i den realistiska berättarnivån. Ändå ser hon implicit sagoelementen som 
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65 López sid 173 
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versioner av verkligheten : ”The fairy tales allow Jeanette to textualise feelings, doubts, and fears 

which she would otherwise be unable to lay bare in the real mode of the story.”66 Sagorna står 

aldrig på egna ben, och trots att man upphöjer deras ädla funktion till att ogiltigförklara gränserna 

mellan verklighet och fantasi är deras egenvärde ändå lågt, och framförallt i ständig relation till 

realismen. Denna utgångspunkt är så cementerad att vi inte ens kan föreställa oss ett omvänt 

scenario – realismen blir aldrig en version av sagan, i alla fall inte i analyserna av Oranges. 

   Ett flertal av de texter jag arbetar med – Seductions in narrative,  ”Subversive Storytelling” och 

”Genus, sexualitet och identitet i Jeanette Wintersons romaner” – drar slutsatsen att Oranges bär 

berättarstrukturella drag av en Bildungsroman. 

    Isabel C Anievas Gamallo sammanfattar genren Bildungsroman i sin text. Hon menar att det är 

berättelsen om hur ett känsligt barn växer upp på landsbyggden eller i en mindre stad och upplever 

sig intellektuellt eller socialt marginaliserad, och där en familjemedlem förtrycker eller förminskar 

barnets kreativa förmågor och fantasier. Generellt är den första skoltiden problematisk för 

huvudkaraktären. Längre in i berättelsen utvecklar sig två kärleksaffärer, den ena förgörande och 

den andra livgivande. Avslutningsvis skriver Gamalla om genren:  

 

    The main denouement in the plot comes in the hero´s journey away from home, and the climax will be 

    provided by his eventual return to this home while his initiation is complete. Thus we could add, the 

    narrative formula of the Bildungsroman comes close to the rites of passage and echos myths and 

    archetypical critic… of the hero´s adventure, namely separation-initiation-return since… a hero.. is 

    embarked both literally and metaphorically in a journey of self-discovery.67 
 

   Denna övergripande gestaltning av en Bildungsroman ger starka konnotationer till Oranges 

berättarstruktur. Vi har det känsliga kreativa barnet Jeanette i småstaden, den förtryckande, 

hämmande modern, den komplicerade skolgången, den förgörande kärleksaffärer med Melanie och 

den livgivande med Katy. Vi har den krävande separationen med modern och flytten till storstan, 

samt avslutningsvis återvändandet till barndomshemmet som en förändrad, vuxen människa. 

Gamallo påpekar även att en traditionell Bildungsroman ofta har självbiografiska drag vilket gör att 

kopplingen mellan Oranges och termen Bildungsroman är uppenbar.  

    Gamallo vidareutvecklar även denna koppling och talar om hur Oranges inte bara bär drag av 

traditionell Bildungsroman utan också av dess mer subversiva subgenre ”The Coming Out Novel”. 

Vilken, liksom den illustrativa titeln understryker, kretsar kring protagonistens kamp om att fritt få 

utrycka sin sexualitet, om samhällets tystande eller straffande inställning, och om det första 
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kärleksobjektets oförmåga eller ovilja att erkänna den gemensamma kärleken. Även denna 

beskrivning ger starka ekon i Oranges och många av de aspekter Gamallo anser definiera en 

”Coming Out Novel” finns representerade i berättelsen.  

   Men vad Gamallo, López och Jenzen gemensamt påpekar är att Oranges både bär tydliga drag av 

en klassisk berättarmodell och samtidigt upplöser denna. Den nästan övertydliga kopplingen till en 

traditionell Bildungsroman bygger upp en realistisk förväntan som Winterson sedan effektivt river 

ner genom att på samma gång använda sig av sagoelement. På så vis skriver Winterson inte bara om 

en genre, hon manipulerar den, överträder den. Vilket hon också gör med de självbiografiska 

elementen: hon omskapar, leker och omformulerar. Gamallo utrycker det såhär:  

 

    Wintersons storytelling engages in a literary project of self-creation and self-explanation that boldly  

    rewrites the position of the female heroine in the patriarchal realm of language. She explores the bounds of 

    traditional genres and crisscrosses the frontiers between autobiography, Bildungsroman, fantasy, romance,  

    and fairytale. Her risqué experiment convinces us that young girl´s access to language and representation  

    does not have to be necessarily self-limiting and self-anhilating.68 
 

Vad Winterson enligt Gamallo lyckas med är alltså att ta sig förbi språkets gränser, och genom 

pendlingen mellan olika berättarstilar, genrer och teman, frigör hon subjektet. Denna frigörelse sker 

paradoxalt nog genom språket, vilket innebär att språket både skapar subjektet och befriar det.  

 

- Intertextualitet, symboler och modersrelationen 

 

Oranges är en bok laddad med symboler och intertextuella referenser. Alltifrån hur kapitlens titlar 

hämtat namn från Biblen – Genesis, Exodus, Leviticus, Joshua – till de metatextuella referenserna 

som exempelvis Jane Eyre (vilken modern symtomatiskt nog skriver om slutet på), Errol Flynn (den 

pastor genom vilken modern ”fann Herren” påminner typiskt nog om honom), och A Streecar 

Namned Desire (här bygger Jeanette upp en scen genom piprensare), för att bara nämna några.  69 

Även sagoelementen är symboltyngda, liksom alla bibliska hänvisningar. 70 

   Här finns också ett flertal referenser till samkönade och lesbiska begär. Den unga Jeanette möter 

en romsk siarkvinna som talar om för henne att hon inte kommer att gifta sig71. Jeanette får inte 

besöka ett par i pappersbutiken därför att ”they dealt with unnatural passion”72 . Hon kallar 
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fenomenet äktenskap ”a terrible conspiracy” och är rädd för att behöva gifta sig med ”a beast”. 73  

Det finns också följande meningsutbyte: ”`There´s time enough for you to get a boy´ och hon svarar 

`I don´t think I want one´”.74 

   Gamallo går så långt att hon hävdar att dessa lesbiska referenser färgar hela narrativet. 

”Lesbiansim is not a mere accident in Winterson´s constructions of girlhood. On the contrary the 

search for a sexual identity shapes and orients her literary project”. Något längre fram sammafattar 

hon:  ”From here on lesbianism will be an issue throughout the narration, that is increasingly 

marked with the confusion and curiosity of a young girl´s slow process of `finding out` about 

lesbian relationships, first through others, and eventually through her own experience”.75 

   En viktig aspekt i Gamallos analys är att sökandet efter en sexuell identitet och viljan till att förstå 

och uttrycka sina begär har stor plats i Oranges. Det finns lesbiska symboler och läckage i stora 

delar av boken, och liksom jag diskuterade i tidigare avsnitt bär Oranges spår av litterärgenren 

Coming out novel. Den homosexuella tematiken är viktig i Oranges och jag vill inte, vilket både 

Gamallo och López hävdar att ett flertal kritiker gjort, diskvalificera vikten av normöverskridandet i 

romanen. Inte heller vill jag underminera det specifikt lesbiska motivet och göra det till något 

universellt. Dock måste jag påpeka att Gamallos analys, enligt min mening, bär spår av det jag 

argumenterade om i Forskningöversikten. Vikten av det sexuella identitetssökandet i Oranges blir 

extra synliggjord därför att man väver in författarens egen persona i analysen av romanen. Detta blir 

självklart extra tydligt då boken har självbiografiska drag. 

   Samtidigt är referenserna uppenbara.  Även i mer subtila ögonblick, som då Jeanette och modern 

bläddrar igenom moderns fotoalbum och på sidan ”Old flames” får syn på ett foto av en kvinna76, 

blir tematiken uppenbar. Trots att modern står för den konservativa ordningen är hon också del av 

ett samkönat begär. Nästa gång de tittar i albumet har modern tagit bort foto, vilket förstärker 

intrycket av att Oranges narrativa värld är förtätad med lesbisk undertext. 

   Även bokens titel kan tolkas utifrån en sådan horisont. Det är lätt att uppfatta påståendet Oranges 

Are Not the Only Fruit som att Jeanette genom sitt frigörande från en normativ sexualitet upplever 

att hon får smaka på annan frukt än apelsiner. Men då reducerar man narrativet till att representera 

en typ av berättelse, en sanning, ett syfte. Titeln är därmed illustrativ som exempel på att 

symbolerna och de intertextuella referenserna, liksom sagorna, bär ett flertal olika innebörder.    

   När Jeanette ligger på sjukhuset som barn får hon en gigantisk skål med apelsiner bredvid sig,77 
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mamman tar med dem med kommentaren ”The only fruit”.78 Här representerar Apelsinen 

konventionen. Senare, när Jeanette, tvingas sitta ensam i vardagsrummet i 36 timmar utan mat eller 

ljus för att rena sitt sinne från synden hemsöks hon av en orange demon.79 Referensen till apelsinen 

blir uppenbar (på engelska är det samma ord), men här representerar färgen orange inte det 

konventionella utan snarare motsatsen, det farliga, oförståeliga. I slutet av boken är det dessutom 

modern själv som uttrycker romanens titel: ”`After all´, said my mother philosphycally, `oranges 

are not the only fruit`”. 80 Detta gör apelsinen till en mångbottnad markör, som vare sig behöver 

eller aspirerar på en enkel förklaring. Symbolernas karaktär, liksom intertextaliteten, är starkt 

litterära och man uppfattar dem snarare som estetiska uttryck än som textens specifika nycklar. 

   Detsamma gäller moderns betydelse och roll för romanen. En allenarådandeperson som 

genomgående är närvarande i romanen även när hon inte är det. Om detta fenomen skriver López:  

 

    Mother´s exercise of totalitarian control and repressions is felt even when she is out of the picture. Her 

    emotional panopticon is solidly built around Jeanette, possibly because the mother personifies and  

    understands power in a surprisingly Foucauldian way, that is as the force which `reaches into the very 

    grain of individuals, touches their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses,  

    learning processes and everyday lives.81 

  

   Samtidigt som modern utövar stark makt över både Jeanette och narrativet, hon är antagonisten, 

representerar modern en tydlig fiktionell komponent i berättelsen; detta är inte ett problematiserat 

eller psykologiserat porträtt av Wintersons egen mamma. Hon är en funktion, en narrativ 

komponent. Den starkt konstruerade dimensionen av modern ger Jeanette en ökad fiktionell nivå. 

Modern skapar, tror jag, ett avstånd mellan Jeanette och berättaren. Det man uppfattar som 

självbiografiskt är inte scenarierna i berättelsen utan snarare berättarröstens kommentarer om dem. 

Det är återigen inte berättelsen vi identifierar oss med utan hur den berättas. Symbolerna eller 

referenserna är inte signaler vi bör tyda på ett visst sätt, de är snarare berättelsens redskap, ett sätt 

för läsaren att uppleva narrativet snarare än att förstå det. 

    

 - Tystnader 

 

Att skriva en text eller att berätta en berättelse är att använda orden för att kommunicera en tanke, 

en idé, ett koncept osv. Samtidigt kan orden vara det som innesluter idén eller tanken, och en lika 
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stor aspekt av det som sägs kan vara det som inte sägs. 

   Utifrån denna tankegång är ytterligare en aspekt av sagoelementen i Oranges värd att diskutera. 

Detta är djupt kopplat till ett återkommande tema i boken samt till själva romanens tillblivelse: 

begreppet tystnader. 

   I slutkapitlet av Oranges har Jeanette flyttat till den stora staden och brutit kontakten med sin 

mor. Hon berättar hur hon upplever det när folk frågar om relationen till mamman. ”’When did you 

last see your mother?’ I don´t know what to answer. I know what I think, but words in the head are 

like voices under water. They are disorted. Hearing the words as they hit the surface is sensitive 

work. You will have to be a bankrobber and listen to the little clicks before you can open the 

safe.”82 

   Orden är undflyende när skeendet är som allra mest mättat. Men det finns en fara i att hävda att 

alla svåra ögonblick i romanen följs av en liknande ordlöshet, därför att man då ger sig själv makten 

att avgöra vad som är mer svårt. På samma sätt finns en risk med att göra en alltför snäv tolkning av 

vad denna ordlöshet betyder.  

   Hur som helst är avgörande tillfällen där saker inte kan uttalas eller benämnas genomgående. Vi 

har avsnittet då Jeanettes biologiska moder kommer på besök och där Jeanette konfronterar sin 

adoptivmamma, men efter att ha blivit tillintetgjord och slagen springer upp på kullen nära huset 

och skriker ut sin ilska. Situationen avslutas med raderna: ”When I finally went home that day, my 

mother was watching television. She never spoke of what happened and neither did I.”83  

   Detsamma sker då Jeanette försöker tala med modern om sin relation och sina känslor till 

flickvännen Melanie, här uttrycks tystnaden och ordlösheten explicit i texten. ”Soon afterwards I 

decided to tell her how I felt. I explained how much I wanted to be with Melanie, that I could talk to 

her that I needed that kind of friend. And... And... But I never managed to talk about and... My 

mother had been very quiet”.84 Och när Jeanette träffar Melanie en sista gång har de ingenting att 

säga varandra, känslorna är stumma.  

   För berättaren blir Jeanettes val att lämna sitt kyrkosamfund, sin familj och sin utstakade bana 

som predikant, associerad med en annan typ av tystnad; hur hon funnit en röst bortom orden, en 

plats där orden istället släppts fria. 

 

     I could have been a priest instead of a prophet. The priest has a book with words set out. Old words, 

     known words, words of power. Words that are always on the surface. Words for every occasion.  

     The words work. They do what they are supposed to do, comfort and discipline. The prophet has no book. 

     The prophet is a voice that cries in the wilderness, full of sound that do not always set into meaning.  
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     The prophet cry out because they are troubled by demons.85 

 

   I detta paradigm blir även sagolementen i Oranges en del av centreringen kring tystnaden. López 

gör en sådan parallell (hon använder dock inte begreppet tystnader). För Lopez är sagan ett sätt för 

berättaren i Oranges, och indirekt för Winterson själv, att uttrycka det som annars inte kan 

uttryckas. ”The fairy tales allow Jeanette to textualise feelings, doubts, and fears which she would 

otherwise be unable to lay bare in the realist mode of story.”86 Sagorna blir ”a voice that cries in the 

wilderness, full of sound that do not always set in to meaning” (se not 83). López argumenterar för 

att sagorna både ger ord till det onämnbara, samtidigt som de symboliserar det som inte kan 

benämnas. 

   En enkel association i diskussionen om tystnader är tematiken kring det samkönade begäret. 

Tystnaden skulle här kunna läsas som en representant för begreppet garderoben eller för en 

sexualitet på andra sidan om orden, antitesen, det onämnbara osv. I Eve Kosofsky Sedgewicks anda 

kan man här prata om ”Okunskapens egen maktfaktor”.87 Tystnaden eller valet att icke benämna 

blir en aktiv handling, det vi inte får eller kan säga döljer en egen ordning vid sidan av det uttalade. 

Gränsen mellan sagt och icke-sagt bli symbolisk för ett samhälle med en övertro på aktiva gränser. 

Men tystnaden i Oranges är mer mångdimensionell än så, och eftersom det rör frågor kring sanning 

och fiktion, handlar det inte bara om maktordningens yttre gränser utan också om dess inre. 

    I López diskussion gör sagorna att Jeanette kan se den Andre, genom att hon ser sig själv. 

 

    Through fantasy, herefore, Jeanette inscribes her identity in the textual body and metamorphoses 

    into a literary character, which allows her to acquire some distance from her predicament and so 

    understand… her situation: to be ”both inside and outside” to ”see herself as fiction.  Jeanette 

    constructs a narrative… to become her own textual. Other through a process which in turn, allow 

    her to see herself/ herself.88 

 

   Vad som saknas i López analys är att inte bara sagorna skapar ett fiktionaliserat rum där jaget kan 

se sig själv, hela romanen Oranges utgör detta rum. I ett sådant rum är sagorna rösten som ropar ut i 

vildmarken ”full of sound that not always set into meaning” (se not 83), men också boken i sig. 

   Här går det att utläsa hela det autofiktiva momentet, ett gränsland mellan det självupplevda och 

det fiktionella, som en del i en process av tystnader och tal. Autofiktionen blir platsen där jaget 

vågar och kan uttrycka sig. Autofiktionen blir det medel som möjliggör för Winterson att berätta 
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om trauman som hon behöver beskriva för att kunna förstå eller se sig själv. Autofiktionen är ett 

frirum där hon inte behöver ta hänsyn till aspekter som sanning eller verklighet.  

   Aspekter av detta är verksamma i Oranges och dessa bör inte förnekas eller förminskas. Men 

autofiktionen rymmer i så fall också en tystnad, därför att den är ett alternativ till ett annat sätt att 

berätta, och håller därför automatiskt inne en annan berättelse. Denna förklaring skapar dock en 

polemisering och jag tror inte att autofiktionen eller tystnaderna endast ska uppfattas som antiteser. 

   Tystnaderna är inte enbart en oförmåga att uttrycka det svåra eller undertryckta, det är också det 

omvända, ett av alla sätt som berättelsen tar sig uttryck, ibland genom orden, ibland utanför orden. 

Tystnaden vilar parallellt med det talade, liksom sagorna i Oranges vilar parallellt med realismen, 

inte alltid som ett uttryck för varandra men inte heller oberoende. 

   Lopez menar att sagorna utgör rummet där jaget kan se sig själv. I enlighet med min tidigare 

diskussion är detta också talande för hur det autofiktiva jaget kan fungera. Genom att skapa en 

fiktionalisering av den egna berättelsen, och genom att låta subjektet bli en litterär konstruktion får 

den skrivande distans till sig själv, och kan genom narrativet få syn på sig själv. Men 

fiktionaliseringen av jaget sker inte bara i narrativet, det sker ständigt och därför kan det autofiktiva 

jaget, sagorna eller tystnaden, inte reduceras till en endimensionell funktion. 

 

Slutdiskussion 

 

Vad består då det autofiktiva jaget i Oranges av? Frågan i sig döljer en viss problematik, vilken jag 

också stött på under uppsatsens gång: svårigheterna med att inte reducera ett fenomen till en ensam 

faktor. Många gånger komprimerar vi (då menar jag mig själv samt den litteratur jag använt mig av) 

gärna det vi söker, trots ett initialt anspråk att fånga det flerbottnade eller flytande. Omedvetet 

förväntar vi oss att det ska få plats i vår egen endimensionella mall. Det är något jag velat undvika, 

vilket ibland inneburit att det omvända skett, oförmågan att avgöra har kanske medfört en 

obestämbarhet (vilket jag visserligen vill argumentera för är en tillgång). 

   Med denna ambivalens klargjord vill jag påstå att det autofiktiva jaget lider av samma dilemma.  

Vad som gör Oranges till en autofiktiv roman utgörs av ett flertal faktorer. Samtidigt är autofiktion 

ett undflyende begrepp, fyllt av sin egen motsats; läran om hur något kan vara självbiografiskt och 

på samma gång en berättelse. 

   En faktor som skapar det autofiktiva draget i Oranges är faktiska materialiseringar i texten. 

Romanens huvudperson har samma namn som författaren, romanen är berättad ur en character 

bound narrator som är synonym med huvudpersonen, och denna berättare (som i en klassisk 

självbiografi) befinner sig på en annan plats i tiden, med vuxna reflektioner och vetskapen om vad 

framtiden innehåller. Samtidigt är berättelsens narrativ uppbrutet av sagor, vilka är organiserade på 
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ett flytande sätt, utan egentlig början eller slut. 

   Det är alltså en realistisk skildring av en uppväxt i England med en struktur som påminner om den 

klassiska genren Bildungsroman och med starka konnotationer från författarens egen uppväxt, 

berättad ur en välinformerad berättares perspektiv. På samma gång som den ”realistiska” 

kronologin är bruten och historien genomtäckt av sagor och myter som tar större och större plats i 

narrativet.  Sammandrabbningen mellan självbiografi och fiktion är uppenbar i dess mest 

bokstavliga bemärkelse. 

   I denna sammandrabbning finns andra tydliga faktorer. Modern är gestaltad som en tydlig fiktiv 

person snarare än som ett nyanserat personsporträtt.  Texten är genomsyrad av intertextuella 

referenser och symboler, men vikten ligger på deras poetiska och litterära karaktär snarare än dess 

funktionella. Tiden och den logiska ordningen i romanen är flytande och skiftande. Även 

författarens egna inledande ord leder oss in i ett autofiktivt antagande:” Is oranges an 

autobiographical novel? No not at all and yes of course”89. Detta antagande eller förmodan 

uttrycker också en del av autofiktionens mer subtila, svårdefinierade delar. 

   På många sätt är självbiografi och autofiktion två typer av förväntningar, och vad vi tar med oss in 

i läsningen av Oranges är vår egen förförståelse av romanens villkor, vilka redan introducerats för 

oss i Introduction. Vi har etablerat ett band till författaren och på så vis rör vi oss nära den 

personliga aspekten av berättelsen, vilket senare skrivs in i vårt förhållande till berättaren.  Men 

medan läsaren förväntar sig delar av Wintersons egen historia, är det också klargjort att detta inte är 

”den sanna historien”; detta är en berättelse och vi identifierar därför det vi läser som fiktion, utan 

att kräva några direkta kopplingar till en verklig händelse eller ett skeende. Autofiktionen är det 

sammanhang i vilken berättelsen presenteras. Det omvända kan sägas om självbiografin där vi 

istället förväntar oss sanning och verklighetsrepresentation. 

   Det problematiska är, precis som Winterson hävdade på Kulturhuset den 13 September 2012, att 

allting, både självbiografi och autofiktion, samtidigt är fiktion. Hon skriver i Art and Lies: A Piece 

for three Voices and a Bard att  ”There´s no such thing as autobiography, there´s only art and lies” 
90. Allt är bara konst och lögner, och kategorierna autofiktion och självbiografi är alltså bara 

versioner av dessa variabler. Den fråga som då uppstår är hur Winterson själv kunnat skriva Why be 

happy when you could be normal, som marknadsförts som hennes egen självbiografi? Är det bara 

en lek från Wintersons sida, där hon vill omstrukturera sina läsares utgångspunkter? 

   Ett sätt att förstå kategorierna självbiografi och autofiktion är att göra dem till genrer, dvs. 

estetiska och formalistiska mallar inom vilka författaren och läsarna förhåller sig. I ett sådant 

paradigm existerar olika typer av redskap, narratologiska strukturer, tilltal, förväntningar , vilka 

                                                
89  Oranges sid xv 
90  López sid 162 
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finns inskrivna i själva klassifikationen. På samma sätt som en deckare är konstruerad i enlighet 

med sin genre, så skriver, läser, förstår och klassificerar vi självbiografin eller autofiktionen inom 

en viss ram. Oranges kategoriseras som autofiktion och därför förstår vi den också som sådan. 

   Detta är en till viss del en tillfredställande förklaring, men den förminskar autofiktionens 

subversiva kraft, fråntar den dess frirum. Om vi uppställer kategorier inom vilka autofiktionen ska 

fungera, representera och uppfattas, då omskapar vi bara de gränser vi försökt upplösa. 

   En viktig aspekt av autofiktionen är det utrymme den erbjuder, både för den skrivande och den 

läsande. Berättandet, argumenterar López, är ett försök att se sig själv och ett sätt att förstå sig själv. 

Läsandet är en del av samma process. ”Narrative is the dialogic interaction which prompts 

questions and potential responses, in an endless impetus to communicate, to reach to the Other.”91 I 

detta spelrum får berättelsen sin kraft, där har jaget både möjlighet att konstruera sig självt genom 

språket och samtidigt tillfälle att se den egna konstruktionen. Genom denna pendelrörelse finns 

utrymme för både den skrivande och den läsande att nå varandra, men också att nå sig själva.  

   Sagoelementen  i Oranges är enligt López sättet på vilket jaget kan utvecklas och förstå sig själv. 

”Through fantasy, herefore, Jeanette inscribes her identity in the texual body and metamorphoses 

into a literary charchter, which allows her to acquiere some distance from her predicament and so 

understand.. her situation.” 92 

  Detsamma kan sägas om autofiktionen . Jaget kan i autofiktionen inta en oändlig variation, det kan 

vara mångbottnat och rörligt, flerdimensionellt och bottenlöst. Här har Winterson möjlighet att 

berätta om minnen, känslor och sorger därför att de frigjorts från hennes själv. Därför att det inte är 

Wintersons ensamma själ som finns inpräntad i pappret, utan berättelser. Autofiktionen tillåter 

berättelsen om jaget att vara multipel: autofiktionen är en möjliggörande arena där berättelser om 

jaget kan få öppnas upp och lösgöras.  

    Baksidan av detta tankesätt har jag diskuterat i stycket, Tystnader. Autofiktionen när den 

förklaras som ett frirum reduceras lätt till ett redskap. Detta hänger samman med en uppfattning om 

autofiktionen som definierad av det outsagda, där autofiktionen visserligen är ett fritt utrymme och 

ett medel, men också ett substitut för den ”egentliga sanning” som inte kunde uttryckas. Vilket i så 

fall gör Oranges till den alternativa berättelsen, och den autofiktiva faktorn till en slags mask att 

gömma sig bakom. 

    Ironiskt nog kommenterar Winterson själv detta förhållande i Why Be Happy When You Could Be 

Normal.  I ett fantastiskt vackert citat ger hon ord till just tanken om hur Oranges också är fylld av 

”den andra berättelsen”, den som inte kunde berättas, men hon gör det utan att förminska det 

utrymme som autofiktionen upprättar, eller att förneka att orden inte alltid är heltäckande. 

                                                
91  Lopez sid 26 
92  López sid 159 
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    Truth for anyone is a very complex thing. For a writer what you leave out says as much as those things  

    you write. What lies beyond the margins of the text. The photographer frames the shot, writers form their   

    world. Ms Winterson objected to what I had put in, but it seemed to me what I had left out was the storys  

   silent twin. There are so many things that we can´t say, because they are to painful. We hope that the things 

   we can say will soothe the rest, or appease it some way. Storys are compensatory. The world is unfair,  

   unjust, unknowable, out of controle. 

     When we tell a story we exercise control, but in such a way as to leave a gap, an opening. And 

   perhaps we hope, that the silence will be heard by someone else, and that the story can continue, can be  

   retold. When we write we offer the silence as much as the story.  

   Words are the part of silence that can be spoken.93 

    

   Vad jag i denna uppsats har disskuterar är hur jaget kan skapas genom språket, och hur språket i 

en sådan föreställning är nyckeln till att förstå den skapelsen. Vad Winterson med sina ord ovan gör 

är att problematisera den bilden, för om ”words are the part of silence that can be spoken” (se not 

92) finns det något bakom orden, bakom språket, och vi befinner oss då vid ytterligare en 

komplikation som jag stött på i min skrivande. 

   Tron på språkets allomfattande makt gör oss bundna till dess oförmåga att öppna och frigöra sig, 

och språket är i denna föreställningsvärld alltid bundet till den rådande patriarkala maktordningen. 
94 Samtidigt lever vi med en psykoanalytisk förväntan om att språket kan hela oss. Att vi när vi 

tillåter oss att benämna, tala, skriva, uttala och acceptera, så förändrar vi sakernas tillstånd. 95 Tron 

på språkets kraft att förändra ger det auktoritet att förändra, men om språket samtidigt är synonymt 

med vår rådande maktordning, blir vårt användande av det kopplat till den maktordningen. Vi måste 

alltså ta oss bakom språket och samtidigt använda oss av det. Hur är detta möjligt? 

   I den dekonstruktivistiska tankevärld där sanningen är flytande och språket det som konstruerar 

ordningen är kategorier som sanning och fiktion onödiga; i varje fall töms de på sin innebörd, därför 

att allt är både sanning och fiktion på samma gång. Berättelsen om jaget är också jaget. Gränserna 

är utsuddade, allt sker samtidigt, meningen är oändlig. 

   Ändå ser inte strukturen på vår världsuppfattning ut så. Jag upplever inte mitt jag som konstruerat, 

jag upplever det inte heller som att termer som sanning och fiktion är utan betydelse, och jag tror 

mig fortfarande kunna veta vad som faktiskt hänt och inte hänt. Samtidigt som vi är medvetna om 

sanningens böjlighet kan vi också uppleva att sanningen är vattentät, att det finns en kärna bakom 

orden på samma gång som orden skapar den kärnan.  

                                                
93   Why be happy when you could be normal, sid 8 
94 Larsson sid 12 
95 Larsson sid 19 
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   Jag tror att denna dubbelsidiga uppfattning även är illustrativ för att förstå kategorierna 

autofiktion och självbiografi: hur de kan existera och vara fyllda av substans trots att allt ändå bara 

är ”art and lies”.  En del av problematiken, uppfattar jag, är att de ställs i motsats till varandra 

istället för att vara två variabler som existerar samtidigt, bredvid varandra. Jag tror också att 

begreppen sanning och fiktion på samma gång kan vara både flytande och fasta.  

   Vad jag hittat i mitt sökande efter det autofiktiva jaget i Oranges, är en genomgripande 

multiplicitet, inte som en strategi eller ett resultat, utan som en faktisk tro på att det kan finnas flera 

vägar, icke-hierarkiskt ordnande, beroende och frigjorda, på samma gång.  

   I en absolut tankegång blir exempelvis sagoelementen i Oranges bara jagets sätt att förstå sig 

självt, eller narrativet endast organiserat som ett uttryck för en lesbisk komma-ut-roman. Om vi 

förväntar oss och tror på multiplicitet måste vi också kunna tro på en multiplicitet där meningen, 

sanningen och jaget är oändligt omskapande men också cementerade och stabila.  Den 

ambivalensen är kanske den riktiga utmaningen. Vi ersätter lätt en totalitär tanke med en annan 

totalitär tanke, och då kan även en dekonstruktivistisk tankegång bli vad den motsäger sig vara. 

   Lidia Curti skriver: ” The centrality of `marginalization` is a paradox and carries the risk that once 

more we become prophets, the prophets of margins. Again, it is not simply a question of moving the 

terms around, it is rather a substantial change deriving from decentralization.”96  

   Detsamma gäller vår uppfattning om språket. Språket kan vara både en allomfattande faktor och 

samtidigt vårt att använda. Detta är vad Lisbeth Larsson argumenterar för sin artikel där hon menar 

att vi inte ska se språkets starka kraft som något som håller oss fångna, utan snarare något som vi 

kan använda för att förändra.97 

   Autofiktion är ett motstridigt begrepp, men motstridigheten är inte en hämmande faktor utan det 

motsatta. Det autofiktiva jaget i Oranges kan vara alla de faktorer jag redogjort för i denna uppsats: 

en sammandrabbning av självbiografi och fiktion, en förförståelse, en genre, ett frirum, en tystnad 

och ett medel. Detta underminerar inte dess innebörd. Det är vad Winterson i Oranges 

exemplifierar. 

   Det autofiktiva jaget är en mångdubbel rörelse: ” It´s a way of explaining the universe, while 

leaving the universe unexplained”.98 

 

Sammanfattning   

 

Jag har i denna uppsats undersökt det autofiktiva jaget i Jeanette Wintersons roman Oranges Are 

                                                
96  Curti sid 4 
97  Larsson sid 13-20 
98 Oranges sid 119 



32 
 

Not the Only Fruit. Jag har gjort detta genom en närläsning av romanen, där jag använt mig av 

narratologiska begrepp hämtade ur Mieke Bals bok Narratology : Introduction to the Theory of 

Narrative.  Jag har bland annat tittat på relationen mellan berättare och huvudperson, tid och 

ordning samt relationen mellan story och fabula. Vidare har jag vävt in dessa narratologiska 

faktorer med ett antal centrala teman, såsom läsarens förförståelse, förhållandet mellan saga och 

realism, intertextuella referenser,  symboler, modersrelationen, och tystnader. Dessa teman har jag 

analyserat utifrån deras relation till autofiktion, och det autofiktiva jaget i Oranges.  

   Jag har till stora delar använt mig av Gemma López bok Seductions in narrative och diskuterat 

utifrån hennes teori om subjektskapandet i narrativet och jagets konstruktion genom språket.  Lopez 

argumenterar för att narrativet är den plats där jaget kan omskapas, och bli till på nytt, vilket 

skänker berättelsen en subversiv kraft. Denna eventuella kraft har jag analyserat. Jag har också 

utgått från hennes tankegång om hur berättelsen möjliggör det för jaget att se sig själv. Vidare har 

jag sett till språkets allomfattande kraft, hur vi kan använda oss av det och hur det begränsar oss.  

   Även Isabel C Anievas Gamallos text ”Subversive Storytelling” samt Olu Jenzens artikel  

”Genus, Sexualitet, och identitet i Jeanette Wintersons romaner”  har varit till min hjälp. Jag har 

utifrån dessa texter diskuterat element i Oranges som är hämtade ur ett queerteoretisk perspektiv 

såsom gränsöverskridande, queera läckage, och binära strukturer. 

   Min uppsats har utgångspunkt i ett dekonstruktivistiska synsätt, där begrepp som sanning och 

fiktion är flytande, meningen oändlig och där jaget är en konstruktion. Jag har dock valt att 

problematisera dessa tankegångar, och menar att det också i tron på alltings relativitet kan gömmas 

en absolutistisk tanke. Ibland har det autofiktiva jaget, i motsats till det dekonstruktivistiska 

anspråket, haft en tendens till att reduceras till en enstaka funktion.  

   Denna tendens har jag försökt balansera och jag argumenterar för en mångfald av infallsvinklar på 

det autofiktiva jaget. Jag ser det autofiktiva jaget i Oranges utgöras av en rad olika faktorer såsom 

en sammandrabbning av självbiografi och fiktion, en förförståelse hos läsaren, en genre eller en 

klassificering, ett frirum för författaren och läsarna, ett medel för jaget att se sig själv och sin egen 

berättelse, en plats där jaget kan omskapas samt ”den alternativa berättelsen” fylld av det som inte 

kan sägas. Jag ser inte mångfalden av faktorer som en problematik, utan snarare som en tillgång och 

vad jag hittat i sökandet efter det autofiktiva jaget Oranges är just denna mångfald. 
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