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Att börja skrivande är alltid det svåraste. Att veta var man ska ta vid. Var är ett bra ställe att 

börja? Ofta känns det som att man behöver veta vad texten ska vara innan man kan skriva en 

inledning som snyggt drar samman hela texten – men hur gör man det egentligen? Därför vill 

jag nu börja här istället, jag vill bara komma rätt in i skrivande och greppa min egen 

tankeprocess. Jag har så mycket jag vill göra med texten men att komma igång känns långt 

borta. Så jag säger det igen – jag börjar nu här. Här är det lättare att hitta ord och forma 

meningar. Ännu har det inga krav på innehåll. Här är det bara tankar som flödar ut genom 

fingrarna. Jag hoppas att det leder någonstans.  

 

 

 

Borrande. Grävande. Insupande. Utmärglande. Tusen tänder tuggar. Suger sväljer. Växer, 

växer, växer. Styr och ställer. Förändrar och begär. Ditt är mitt. Du är ett skal. Jag bor här. 

 

Det var så det började. Tanken. Ett möte med idén som borrade sig in i mig. Gröpte ur mig 

för att sedan växa sig större. Den började styra mina handlingar, vilka böcker jag plockade 

upp och vilka slutsatser jag drog, vilka liknelser jag såg. Vi blev ett – tanken och jag. Vart 

gränsen mellan oss går kan jag inte säga. Jag är dess behållare och min egen del i dess 

fortlöpande vandring är jag inte fullt medveten om. Om det är tanken eller om det är mina 

fingrar som smeker tangenterna vet jag inte. Allt jag kan göra är att låta det ske, se på orden 

som tar form på skärmen, och kanske, någonstans, hitta det som är jag igen.  

 

Det var under ett samtal på universitetet som vi hittade varandra. Eller var det kanske du som 

hittade mig? Du klibbade av dig på mig. Jag och mina kurskamrater talade om texter vi hade 

läst. Kanske var det just i dem du gömde dig. Eller fanns du redan hos dem som skrev 

texterna? Kanske är du äldre än så, en uråldrig organism, utan start eller slut. Jag vill försöka 

hitta ditt rätta namn. Den första ledtråden finns i samtalet. Vi pratade om reader response-

teori och Wolfgang Iser. Och det var då min kurskamrat nämnde dig. Det var något vi inte 

visste då. Då var du för oss bara en idé. En idé och tanke om det vi hade läst. En tanke om att 

de texter vi läser skulle kunna liknas vid parasiter, och att vi människor som läsande subjekt i 

mötet med dessa texter blir dess bärare och värd. Texterna lever vidare inom oss och livnär 
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sig på oss. Och kanske är det vad du är, min nya inneboende, min egen parasit. Men 

begreppet i sig känns laddat och ensidigt. Jag bemötte tanken med min egen förhoppning om 

att relationen mellan text och läsare kunde liknas mer vid en symbios, ett gynnsamt 

samarbete mellan båda parterna. För är det inte det vi är du och jag? Samarbetspartners? Det 

vet jag inte. Det är det jag vill ta reda på. Hur ser vår relation egentligen ut. Har det ett ‘sant’ 

namn? Hur ser det läsande subjektets relation till de texter hen läser ut? Kan det liknas vid en 

parasitisk sådan? Eller är det något mer symbiotiskt? Går det ens att säga antingen eller? Vad 

är det som stödjer vardera syn? Och var kan man leta? Låt oss vandra tillsammans. 

 

I skogens mynning 

För att våga sig in kan det behövas en kompass eller karta, något som hjälper till att leda 

vägen. En slags översikt över området vi står inför; för att inte vandra blint. Jag rör mig i en 

metaforisk terräng och de begrepp jag vill undersöka används i just ett metaforiskt syfte, och 

därför kan en tydligare definition av min användning av dem vara nödvändig. Jag vill börja 

med att vända mig till de bokstavliga definitioner som finns av orden ‘parasit’ och ‘symbios’ 

som de står skrivna på hemsidan svenska.se; en hemsida som har samlat bland annat Svenska 

Akademiens Ordlista och Svenska Ordboken. Här definieras ordet ‘parasit’ som ett snyltdjur 

eller snyltväxt. Som en “organism som lever i eller på en annan organism och får sin föda 

från den”1 och ordet ‘symbios’ definieras som en “samlevnad till ömsesidig nytta mellan två 

artskilda organismer”.2 Alltså finns den stora skillnaden i vilken/vilka parter som får ut något 

utav relationen - och var ‘nyttan’ befinner sig.  

 

Dessa är båda begrepp som är starkt kopplade till naturen, och kan i första anblick ses som 

något som står långt ifrån det litteraturvetenskapliga, men jag tror att det finns mycket att 

hämta ifrån här. Ur just den metaforiska utgångspunkten kan dessa begrepp ganska lätt 

appliceras i en mer litterär kontext, begreppen är trots allt en beskrivning av en viss typ av 

relation mellan två eller fler parter. Jag kommer att applicera begreppen och utforska vår 

relation till litteratur med hjälp av dessa. Vad jag aktivt kommer att leta efter och därefter 

jämföra är; texter som talar om en relation där texten på något sätt ‘tar över’ och ‘använder’ 

sig av det läsande subjektet utan att hen gynnas av det; utan istället kommer till skada på 

någon nivå – alltså vad jag väljer att kalla en parasitisk relation; samt texter som istället talar 

                                                
1 Svenska Akademien, 2018 (12.12.18) https://svenska.se/tre/?sok=parasit&pz=1  
2 Svenska Akademien, 2018 (12.12.18) https://svenska.se/tre/?sok=symbios&pz=1 

https://svenska.se/tre/?sok=parasit&pz=1
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för att det läsande subjektet och texter samarbetar och tillsammans skapar något som är 

gynnsamt för båda - vilket alltså är vad jag väljer att kalla en symbiotisk relation.  

 

För att undersöka detta närmare har jag valt att titta på vad ett par olika teoretiker säger om 

vår relation till litteratur. Vad dessa teoretiker tar upp, och vad jag valt att fokusera på, är 

synen på litteratur som ‘ond’ eller ‘god’ (alt. Parasitisk respektive ’livgivande’) - och det 

kopplat till moral, propaganda tillsammans med manipulation, och tanken om att ett litterärt 

verk blir färdigt i och med mötet med läsaren. Performativitet och objektivitet har även en 

liten del i det hela. De skribenter och forskare vars texter jag använder mig främst av är 

Anders Johansson, Martin Borgs och Wolfgang Iser. Utöver dessa stödjer jag mig på delar ur 

den litteraturteoretiska översiktsantologin Litteratur: Introduktion till teori och analys samt 

Ray Bradburys Fahrenheit 451 och den så kallade Werther-effekten. 

 

De olika stigarna 

För att närmare undersöka ämnet finns det, som jag nämnde tidigare, vissa speciella stigar 

man kan välja att gå. Dock går de inte att fullt ut att skilja från varandra, i vår metaforiska 

skog, slingrar de sig sida vid sida och genom varandra. Här och där korsar de varandra för att 

för stunden skiljas åt, endast för att åter mötas igen längre fram. Här och där finns det även en 

intressant glänta eller snår att se till. Det är något som kommer att märkas i texten framöver. 

Därför vill jag först ge en snabb blick åt varje stig innan jag beträder dem och för att förstå 

vart de kommer ifrån då de går in i varandra.  

 

Den första stigen tar oss till litteraturvetaren och kritikern Anders Johansson som diskuterar i 

sin bok Göra Ont: Litterär metafysik just litteraturens relation till “ondska” och “godhet”. Det 

är en diskussion där jag ser kopplingar till det parasitiska och det symbiotiska i 

kontradiktionerna; gott kontra ont, positivt kontra negativt, symbios kontra parasit. 

Andersson bemöter och beskriver den allmänna synen om att litteraturen är något “gott” med 

att skriva att man skulle kunna säga att “litteraturen är innesluten i världens ondska, dömd att 

ge plats åt det goda.”3 Något han väljer att följa med att “det goda” borde sättas inom 

citationstecken; vilket är något som glömts bort med tiden. Gott och ont är trots allt moraliska 

begrepp, de är “uppfinningar som vi må behöva i vardagen, men de har ingen biologisk, 

                                                
3 Anders Johansson, Göra ont: litterär metafysik, Glänta produktion, Göteborg, 2010 s.7. 
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fysisk, eller psykologisk grund”.4 Litteraturen har dock en tendens att säga till oss vad som är 

“rätt” eller “fel”, och det är något vi kommer komma in på senare. 

 

Här omkring finns det även ett snår när det kommer till hur texter kan påverka oss till att 

agera. I detta snår kommer jag förklara Werther-effekten och hur antalet självmord kan 

komma att öka i och med medias rapportering av dessa. Alltså lyfta hur att läsa en text om 

något kan få oss att göra något. 

 

Den andra stigen närmar sig, i relation till snåret, hur litteraturen påverkar vårt agerande. Och 

när man talar om hur litteraturen påverkar läsaren känns det viktigt att nämna propaganda och 

med det – manipulation. I Martin Borgs bok Propaganda: Så påverkas du tar han upp de 

olika metoder som finns för att påverka och manipulera människor. Hela boken inleds med: 

“Enkelt uttryckt finns det två sätt att påverka människor att göra det man vill. Det ena är våld, 

eller hot om våld. Det andra är kommunikation”.5 Och litteratur, om något, är en enormt 

använd form utav kommunikation. Borgs menar på att kommunikation är ett tveeggat svärd 

som endast bryr sig om användarens skicklighet och inte motiv. Det gör inte skillnad på goda 

och onda6 – för att koppla till Johansson. Skickliga berättare finns på båda sidor. Mycket 

handlar om att påverka människors syn på verkligheten. Det är en slags vägledning till hur 

man ska känna när man tar till sig något. Till exempel är det dramaturgiska regler som avgör 

vilken sida i konflikter som ska få publikens sympatier - även detta är en form av 

manipulation. Borgs menar att den "[e]nda gången en människa inte är påverkbar är när hon 

sover eller är djupt medvetslös.”7  

 

Det finns även en glänta i skogen som jag vill se åt. I denna glänta vill jag ta upp ett 

skönlitterärt exempel som innehar samma grundidéer om vår relation till litteraturen som jag 

vill undersöka; även om verket inte uttryckligen talar om en symbios eller parasit. Verket är 

Ray Bradburys dystopiska ”bokbrännar”-roman Fahrenheit 451, och från verket vill jag lyfta 

de olika synsätten på litteratur de olika karaktärerna innehar. 

 

                                                
4 Johansson s.9. 
5 Martin Borgs, Propaganda: så påverkas du, Atlas, Stockholm, 2004 s.7. 
6 Ibid. s.8. 
7 Ibid. s.115. 
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Den tredje stigen följer den teoretiker och litteraturvetare vars resonemang jag anser vara 

mest intressant för min frågeställning, nämligen Wolfgang Iser och hans tankar kring vår 

relation till läsande. Enligt Iser har ett verk två poler som han väljer att kalla den estetiska och 

den konstnärliga. Den konstnärliga polen tänker han sig som den faktiska texten författaren 

har skrivit, och den estetiska är läsarens aktualisering av texten. Vidare menar han att det 

litterära verket, som det är i mötet med läsaren, inte är identiskt med någon av dessa poler, 

utan att det lever mittemellan. “Verket är denna sammansmältning av text och läsare, vilket 

betyder att verket har en rent virtuell existens.”8 Själva sammansmältningen av texten och 

läsaren är det som gör att det litterära verket börjar existera. Dock är det en sammansmältning 

som aldrig kan preciseras, men som alltid måste förbli virtuell, då den inte kan identifieras 

med antingen verkligheten i texten eller av den läsande individens disposition.9 Och det är 

just från denna tanke jag går från till den parasitiska och/eller symbiotiska metaforen. Tanken 

om att textens möte med läsaren skapar något, att utan varandra kan de inte realiseras. Verket 

är beroende av oss läsande subjekt för att kunna existera. Om vi ser endast till verkets behov 

utav oss, kan relationen se väldigt ensidig ut, precis som parasiters nytta utav sin värd för att 

ta ut näring och för att kunna leva. Men det finns också en nivå av ömsesidig nytta, alltså det 

symbiotiska. 

 

Blickar bakåt 

För att förstå vad som finns framför oss behöver vi såklart även tänka på vad som finns 

bakom oss. Vad är det som lett oss till där vi står idag? Bilden av litteraturen som något 

farligt och hotfullt har alltid funnits. Den har setts som en form av förledande kraft. Den ska 

kunna förorsaka förväxling av verklighet och fiktion, eller orsaka att läsare går vilse i 

verkligheten förförd av litteraturen. Det är en bild som kan uppfattas som en varning för 

felläsningens många faror. “Litteraturen är uppbygglig och god - för den som läser rätt.”10 

 

Om vi vänder blicken bakåt kan vi se att det litterära landskapet har förändrats drastiskt. 

Begreppet litteratur som vi känner det idag, alltså texter såsom lyriska, dramatiska och episka 

sådana, kom först i och med estetikens framväxt efter 1700-talet.11 Och begreppet och idén 

                                                
8 Lasse Horne Kjælgaard (red.), Litteratur: introduktion till teori och analys, 1. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2015 s.175. 
9 Wolfgang Iser, The Implied Reader: patterns of communication in prose fiction from Bunyan to 
Beckett, 2. pr., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1975 s.275. 
10 Johansson s.45. 
11 Kjælgaard s.16. 
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om litteratur är fortfarande i konstant rörelse, inte minst med tanke på utvecklingen av de 

digitala medierna. Utvecklingen kommer troligtvis aldrig att avstanna. En av de idéer som 

fortfarande rör sig, och som skiljer sig från olika platser och institutioner, är föreställningen 

om hur vi (bör) formas av litteraturen. Synen på litteratur som en form utav “bildning” har 

funnits och finns ännu. Det finns en uppfattning om att vissa kanoniska texter är viktigare för 

den enskilde elevens eller studentens bildning och utveckling av personlighet, för hens 

värderingar och normer. Dock har den enskilde lärarens smak fått större plats.12 Men i 

grunden finns det fortfarande en idé om vad som skulle vara “bättre” eller “nyttigare” 

litteratur att läsa.  

 

Om man ser till hur det var fram till 1700-talet var det praktiskt taget omöjligt att skilja 

bedömningen av litteratur från tanken om deras moral och uppbygglighet. Litteraturen var 

först och främst ett didaktiskt redskap. Det var under 1700-talet som konsten och litteraturen 

började skilja sig från just det moraliska, vetenskapen och religionen. Under en så kallad 

“befrielseprocess” blev litteraturen mer självständig - autonom.13 Och under 1900-talet och i 

och med bland annat nykritiken blev det vanligare att skilja författaren och hens känsloliv 

från den skrivna texten. Moraliska frågor blev mindre intressanta.14 Dock finns fortfarande 

tanken och frågan om man faktiskt blir en “god” människa av att läsa litteratur. En fråga som 

följs nära av om man kan bli en “sämre” människa av att läsa. Det känns uppenbart att vi 

påverkas av den litteratur vi läser. Varför skulle annars diskursen om litteratur som något 

främjande eller skadande fortfarande vara vid liv?  

 

Vi människor är läsande varelser, och läsande är en stor del av vad vi är. Det finns en tanke 

om att människor utan litteratur skulle gå under. Ett exempel är just Ray Bradburys 

dystopiska klassiker Fahrenheit 451 där brandmän arbetar med att bränna böcker istället för 

att släcka bränder. (Det är även den bok jag kommer att återkomma till senare) Den 

dystopiska värld som skildras är bevis för just den tanken. Skildringar med människor utan 

litteratur antyder ju ändå att tanken om att litteratur är viktigt för att vara människa är 

central.15 Och om vår relation till texter nu inte är helt ensidig, och vi lever i ett samhälle som 

ser litteraturen som något nyttigt och givande, kan man väl ändå se vår relation till litteratur 

                                                
12 Kjælgaard s.17. 
13 Ibid. s.216 f. 
14 Ibid. s.216. 
15 Ibid. s.13. 
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som en mer symbiotisk sådan? Men riktigt så enkelt är det inte heller. Bilden av litteratur som 

något skadligt har vandrat med oss länge. Censur och förbud av texter är ett faktum som lever 

kvar. Och även favoriseringen av vissa typer utav litteratur. Propaganda sprids ofta genom 

just texter. Betyder inte det att vi manipuleras av det vi läser? Kan det fortfarande vara en 

symbios vi lever i? Eller är texter återigen en parasit som manipulerar våra tankar och 

handlingar? Och om det handlar om manipulation, betyder det att litteraturen är ond? Eller får 

vi ut mer gott ifrån den? Påverkar litteraturen vår moral? 

 

När det kommer till litteraturens goda påverkan kan man se till litteraturens koppling till 

empati och inlevelse som ett exempel. Genom litteraturen får vi som läsare chansen att sätta 

oss in i andras ställe, vilket kan leda till att läsaren uppför sig mer hänsynsfullt och mindre 

egoistiskt. Filosofen Richard Rorty säger att litteraturen har bidragit till vår utveckling när det 

kommer till moraliska frågor. “Litteraturen har gett miljoner läsare insikt i vad grymhet och 

misshandel medför, och den har förmedlat förståelse av både olikheter och likheter mellan 

människor.” Och därmed har den bidragit till det så kallade “moraliska framsteget”.16 

 

Den första stigen - På gott och ont 

En av de anledningar som finns till att diskutera relationen mellan litteratur och ondska är att 

litteraturen i de flesta fall tas i bruk i situationer där sådant som uppfattas som ont dyker upp. 

Vi förutsätter att litteraturen ska hjälpa oss med att “orientera oss i världen, inte föra oss 

vilse; den goda estetiken förutsätts gå hand i hand med den goda etiken, inte med den 

mediokra eller rent av det onda; litteraturen sägs stå i förbindelse med det “goda livet”, inte 

med det dåliga, ovärdiga, torftiga eller intetsägande”.17  

 

Om vi ser till den romantiska litteraturen, finns det en överväldigande bild av att just tvåsam 

varaktig kärlek är bra. Det är det man ska sukta efter och jobba för. Prins-och-prinsessa-

scenariot,18 även om det är i en period av förändring, lever fortfarande kvar i majoriteten av 

berättelser och i litteraturen. Och det vore en underdrift, speciellt med dagens sociala rörelser, 

att påstå att denna syn på kärleksförhållande kan ses som skadliga. Här tänker jag speciellt på 

den feministiska rörelsen och HBTQ rörelsen som båda är instanser som vill rubba det som 

                                                
16 Kjælgaard s.219. 
17 Johansson s.25. 
18 Här syftar jag alltså till uppbyggnaden av den klassiska sagan där en prinsessa behöver bli räddad 
av en prins för att sedan leva lyckliga tillsammans i alla sina dagar. 
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anses vara ”normalt”. Vi har lärt oss att den tvåsamma kärleken är bra, men om denna kärlek 

nu visar sig vara misstroende och våldsam, vad är då det som är bra med denna litteratur? 

Johansson lyfter litteraturvetaren Rainer Justs resonemang om detta, och han menar på att 

poängen ger en bild av “den goda litteraturens onda konsekvenser.”19 Just tycker sig urskilja 

två former av våld när det kommer till kärleksförhållanden. Dels i det realiserande 

kärleksförhållandet och dels i det kärleksideal litteraturen producerar. Den ena syftar till 

intvingandet i en romantiserad bild, tanken om att människor alltid ska passa ihop som 

pusselbitar. Och när det kommer till litteraturens kärleksideal är det främst pornografin som 

konsekvent motsäger sig dem. Litteraturen förstärker i de flesta fall en ideologi om hur kärlek 

ska vara. Johansson som vill dra Justs argumentation lite längre skriver: 

 

[...] är inte denna ideologi - som produceras och reproduceras i litteraturen - verksam också 

i vårt förhållande till litteraturen? När någon bekänner sin kärlek till litteraturen, handlar det 

då inte på samma sätt om att älska en bild utav sig själv? Vad är det vi älskar, om inte 

bekräftelsen av de vi redan kände och visste? Den bekräftar oss - våra åsikter, vår moral, 

vår smak, vår livsföring - och vi svarar med att kalla den god.20 

 

Det finns något okritiskt över det hela. Begrepp som gott och ont används flitigt, som att det 

finns någon allmängiltig bild och definition som alla är överens om. Men den slutsats som 

kan dras utifrån vad Johansson tar fram är att vi helt enkelt väljer att kalla något ont eller gott. 

Vi gör ett val utifrån vad som passar vår världssyn och hur vi vill se oss själva – och om den 

går i linje med vår självbild – svarar vi med att kalla det just god.  

 

Johansson kommer vidare in på ett tankeexperiment av Andrew C McCarthy som sätter vår 

moral och tankar om gott och ont på sin kant. Experimentet handlar om tortyr och om det är 

rätt ut gott eller ont. McCarthys tanke var att man skulle föreställa sig en terrorist som hade 

mördat tusentals människor, och att denna terrorist nu visste vart en radioaktiv bomb, som 

skulle döda ytterligare tusentals, befann sig, men att terroristen vägrade att säga vart denna 

bomb nu var. Finns det då inte värre ondska än tortyr? Tortyren i sig blir rättfärdigad 

eftersom vi är goda och dom är onda.21 Man kan ju invända mot McCarthys exempel, och 

mena på att det är ren fiktion – helt utan verklighetsförankring. Dock är det ändå ett scenario 

vi alla känner igen, i varenda actionfilm lever denna terrorist och moralfråga. Vi har en 

                                                
19 Johansson s.11. 
20 Ibid. s.12. 
21 Ibid. s.15. 
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tendens att greppa efter dessa fiktiva exempel i hopp om att hitta svaret på en verklig fråga. 

Johansson menar här på att McCarthy omedvetet synliggör den direkta kopplingen som finns 

mellan fiktion och realpolitik. “Först kommer inte verkligheten, först kommer det litterära 

skapandet”.22 Alltså finns det i litteraturen frön som sås, för att sedan växa sig ut i 

verkligheten – precis som följande stycke stärker. 

 

Det är ett faktum att litteraturen står i nära förbund med utveckling – god som ond. Litteratur 

är skapandet av en föreställning av världen. Vad den är och vad den kan vara. Saker som 

händer och som har hänt är och var skrivna långt innan de hände. Här vill jag återknyta till 

bilden av det parasitiska och symbiotiska. Om man ser till litteraturen just som något som sår 

ett tanke-frö kan det även liknas vid en parasit som gröper sig in och tar fasta på en viss 

tanke, som sedan kom att ageras utåt; alternativt kan det ses som ett samarbete mellan detta 

tanke-fröet och läsaren som hjälper det att växa och förverkligas. I anknytning till en 

diskussion om Sven Lindqvist skriver Johansson: “För var inte litteraturen i hög grad en del 

av den utveckling som drev fram bombmattorna och koncentrationslägren? Gav inte 

litteraturen aktivt form åt ett bombbegär, en utrotningsvilja, långt innan bombandet ens var 

tekniskt möjligt? Författarna gestaltade som de alltid gör, de fantasier och drömmar som var i 

svang, politikerna realiserade dem…”23 Här går det dock ut en annan diskussion om 

litteraturen egentligen har någon skyldighet eller om det helt ligger på de som agerade ut det 

skrivna ordet. Men som Johansson beskriver det: 

 

Begreppet ondska tenderar kort sagt att fungera som en behållare för alla de motsägelser - 

mellan framsteg och misär, möjligheter och vanmakt, rikedom och meningslöshet - som 

bara blir mer och mer påträngande för varje dag. Istället för att se det dialektiska sambandet 

mellan det som är bra och det som är dåligt, och därmed bli tvungna att omvärdera inte bara 

idén om framsteget i stort, utan också tänkandets egen funktion, placerar vi allt mer av det 

dåliga under beteckningen ondska som indikerar att vi inte har något ansvar för det och 

heller inte någon makt att förhindra de. Det onda tillhör inte oss.24 

 

Något som framkommer i och med den relation litteraturen har med gott och ont är att det är 

intrig-drivande. Det finns något tråkigt över det som är frid och fröjd; över det som är gott. 

Litteraturen behöver ondska för att den ska bli intressant. Det finns enorma svårigheter med 

                                                
22 Johansson s.16. 
23 Ibid. s.34 f. 
24 Ibid. s.21. 
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att berätta om sådant som är ren godhet. “Litteraturen lever, verkar det som, av den 

motståndare den genom sitt berättande betvingar.”25 Johansson menar på att ondskan till och 

med i Bibeln är estetiskt motiverad.26 Utan ondskan skulle det helt enkelt inte finnas något att 

berätta om. “Litteraturen föds ur nödtvånget att förföra.”27 Och om man ser till just detta 

nödtvång att just förföra, kan man koppla det till just parasitens behov av en värd för att 

överleva och frodas. Dock är det ett påstående som även kan vändas åt det andra hållet. Alltså 

att vi äger en inneboende vilja och önskan till att ”förföra” och att vi med litteraturen som 

redskap/hjälp kan uppnå detta – vilket gör att relationen skulle kunna ses som en mer 

symbiotisk sådan. 

 

I ett snår – Werther-effekten 

När det kommer till effekter litteraturen kan ha på läsaren nämner Johansson Nikolaj 

Lübeckers hävdande att varje litterärt verk strävar efter att slå ihjäl sin läsare (eller den lite 

mildare versionen: att destabilisera förhållandet mellan subjekt och objekt).28 Dock är detta i 

regel ett mordförsök som misslyckas. Ett välkänt undantag skulle kunna vara just Johann 

Wolfgang von Goethes brevroman Den unge Werthers lidanden. Verket som skrevs och 

publicerades 1774 är ett av den tidigaste kända länken mellan ett kreativt verk och en 

självmordsvåg.  

 

Romanen handlar om den mycket romantiske unge Werther som berättar om sitt liv i brev 

som han skriver till sin vän Wilhelm. I boken blir Werther oerhört förälskad i Lotte, men då 

hon redan är förlovad, är det en olycklig kärlek som gör Werther succesivt mer och mer 

deprimerad. Något som resulterar i att han tar sitt eget liv genom att skjuta sig i huvudet. 

Werther som bokens hjälte orsakade en så kallad ”Werther-feber” där unga män började att 

klä sig i hans klassiska gula byxor, hans gula väst och blå rock. Dock fick denna feber även 

en mörkare effekt. Flera av dessa unga män valde även att avsluta sitt liv på samma sätt som 

deras hjälte Werther – en effekt som kom att kallas ”Werther-effekten”, en effekt som ledde 

till att både Italien och Danmark förbjöd boken.  

 

                                                
25 Johansson s.23. 
26 Ibid. s.40. 
27 Ibid. s.40. 
28 Ibid. s.44. 
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Werther-effekten definieras av tanken om att självmord kan ”smitta” då en suicidal person 

läser om andras självmord. I ett vetenskapligt sammanhang blev detta skrivet om först av 

sociologen David P. Phillips. I hans artikel The Influence of Suggestion on Suicide: 

Substantive and Theoretical Implications of the Werther Effect, som publicerades 1974, visar 

han fall då publiceringar av självmord i massmedia i sig leder till en ökning av självmord de 

nästkommande månaderna.29 Det är en artikel som gör det väldigt relevant att se över hur 

media rapporterar dessa självmord. Och på grund av detta publicerade 2001 

världshälsoorganisationen, WHO, riktlinjer för hur journalister bör rapportera i media. Dessa 

riktlinjer handlar bland annat om att man inte ska ge en detaljerad beskrivning av metoden 

som valts, suicid får inte beskrivas som en metod att klara av personliga problem, och 

självmorden får inte glorifieras.30  

 

Just denna diskussion om Werther-effekten visar på att även i nutida sammanhang, finns det 

en bild utav och bevis för att det vi läser kan ses som en farsot. Och i detta sammanhang kan 

det liknas en smitt-spridare – som till exempel en råtta – och för att skydda oss från detta är 

det åtgärder som borde tas vid; alltså skrevs dessa riktlinjer.  

 

Den andra stigen - Propaganda och Harry Potter 

Det är välkänt att alla människor söker efter just den information som bekräftar den bild man 

redan har av verkligheten och stöter bort annan. Vi använder oss av något som inom 

psykologin kallas selektiv perception. Och effekten av att använda detta blir att redan 

etablerade mönster förstärks.31 Jag är själv medveten om att det är något jag gör i och med 

denna text, så som den mesta forskning. Jag söker, finner och lyfter upp sådant som stödjer 

det som talar för mitt eget syfte, och ser över sådant som eventuellt talar emot. Jag 

manipulerar och påverkar den text jag skriver.  

 

När det kommer till just ordet propaganda är det ofta väldigt negativt laddat. Borgs menar 

däremot på att företag som McDonald’s och Ikeas stora framgångar är tack vare väletablerad 

propaganda. Han skriver: “Vi har fostrats att rynka på näsan åt detta ord, inte minst på grund 

av erfarenheterna från andra världskriget. Men propagandans mål är helt enkelt att försöka 

                                                
29 David P. Phillips, The influence of suggestion on suicide: Substantive and theoretical implications of 
the Werther effect, American Sociological Review, Vol. 39 No.3, pp. 340-54., Jun. 1974. 
30 Mind. Att rapportera om självmord, (5.1.2019) https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/om-
sjalvmord/for-journalister/  
31 Borgs s.74. 
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påverka ett stort antal människor samtidigt genom kommunikation, inte sällan genom att 

binda dem samman som grupp.”32  När Borgs beskriver de delar som ingår i denna form av 

sammanbindande av grupper använder han sig av sport som exempel. Han menar på att 

fotbollsläktaren är ett bra ställe för den som vill studera propagandans kärna och att kulturen 

kring de olika lagen är uppbyggd av i princip propagandans alla klassiska element. Borgs 

nämner sex olika delar som spelar stor roll i skapandet av en gemenskap. En gemenskap stark 

nog att i extrema fall få medlemmar av en grupp att ta lätt på sin och “motståndarnas” hälsa.33 

 

De delar han tar upp är: (1) Den gemensamma historien - Det ska vara en gemensam historia 

som rymmer både med- och motgångar. (2) Det gemensamma persongalleriet - Det är viktigt 

med en gemensam fiende och en martyr att heja på. (3) Det gemensamma språket - 

Smeknamn liksom öknamn är viktigt, att kunna hylla sina egna och förlöjliga den andra. 

Även nummer och förkortningar som bär betydelse för gruppen. (4) De gemensamma 

ritualerna - Att kunna samma rörelser och bärandet av färger, sjunga samma sånger och 

begrepp. (5) Den gemensamma musiken - Det effektiva i igenkännandet och inlärandet av 

melodier och sånger, rim och rytm. (6) De gemensamma symbolerna - Att försvara och känna 

gemenskap med den som bär gemenskapens kläder och att ha bland annat föremål som är 

klassiska särskiljande symboliska.34 

 

Jag tycker mig se de byggstenar han talar om även inom det litterära och jag vill, som 

exempel på även den litterära gruppbildningen, applicera dem på bokserien Harry Potter, 

dess “fandom” och all franchise som finns kring böckerna (och såklart filmerna). Detta är 

även för att visa på att, i kontrast till den populära tanken om propaganda som något rätt ut 

“ondskefull”, propaganda kan betraktas som ett kommunikativt sälj- och 

gemenskapsskapande verktyg, utan en klar värdering. Så för att gå steg för steg genom Borgs 

uppdelning: (1) Den gemensamma historien är här klar, det är såklart själva Harry Potter-

böckerna. Alla som är “fans” till bokserien vet hur berättelsen går. Det är en historia fylld av 

med- och motgångar.  (2) Harry Potter-bokserien har genomgående den gemensamma 

ärkefienden Voldemort och hans dödsätare som är de klassiskt “onda” karaktärerna, och 

huvudkaraktären och hjälten Harry själv och hans vänner som alla hejar på. (3) Språket är 

något som tydligt finns i fan-gemenskapen, exempel är begrepp så som “mugglare” och 

                                                
32 Borgs s.97. 
33 Ibid. s.98. 
34 Ibid. s.98 ff. 
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smeknamn såsom “Ni-vet-vem”. Även siffror som “9 ¾” är kopplade till gemenskapen, då 

det är just plattform 9 ¾ som tåget till Hogwarts går ifrån. (4) När det kommer till de 

gemensamma ritualerna kan man se till användandet av trollformler och de ord och rörelser 

som kommer med dem, till exempel “Wingardium Leviosa”. Även kläderna och färgerna till 

varje “hus” är starkt kopplade till detta. (5) Även om det finns sånger skrivna i böckerna så är 

det främst filmmusiken som är starkt kopplad till detta. Melodin Hedwig’s Theme känner alla 

till, det räcker med ett par noter för att man vet var musiken kommer ifrån. (6) De kläder 

eleverna bär i filmerna och de färger som går tillsammans med husen är redan klara och 

tydliga symboler till den gemenskap som finns, men det finns till exempel även symbolerna 

med ett par runda glasögon under ett blixtformat födelsemärke och symbolen för 

“dödsrelikerna”, en trekant med ring i och ett streck som korsar de båda, som är båda starkt 

kopplade till Harry Potter. Allt detta är sådant som gör att de fans som finns kan identifiera 

sig med och känna en gemenskap med varandra. Och det är en gemenskap som säljer. Fans 

vill köpa “merch” för att visa sin support. Och även inom själva fandomen finns det 

uppdelningar. Det är en grej att bli sorterad in i de fyra olika husen som finns på Hogwarts, 

och genom att bära de olika tillhörande färgerna och symbolerna för dessa, visar man också 

sin tillhörighet. Det väcker även viljan att försvara sitt hus mot de andra inom fandomen, men 

även att som hel fandom gå emot andra; till exempel den som tillhör Twilight-böckerna och 

filmerna.  

 

Det jag vill visa med detta exempel är att även sådant som kan ses som en rolig gemenskap – 

och något som inte direkt orsakar skada – kan ha/har sina spår i något större. Och på så sätt 

även visa på att vår relation till texter, och hur de används, är en komplex sådan.  

 

I en glänta - Brinner böcker 

Nu när jag har lyft propaganda, och hur det är ett verktyg som används för att påverka 

människor och deras bild utav verkligenheten är det värt att blicka in i denna glänta. Det är en 

glänta där böcker brinner och en roman-värld bygger på en väl uppbyggd propaganda mot 

böcker. När det kommer till dystopiska skildringar av världen utan böcker är det som sagt 

Ray Bradbury som ligger i framkant med sin bok Fahrenheit 451. Boken publicerades först 

1953 och den skildrar ett framtida Amerika där både läsandet och ägandet av böcker är 

olagligt. Konsekvent arbetar brandmän nu med att bränna böcker istället för att släcka 

bränder. Bokens titel förklaras med att det är just vid 451 grader fahrenheit som böcker fattar 
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eld. Bradbury skildrar förundransvärt precist den framtid vi nu lever i när det kommer till 

massmediers oerhörda spridning. Han beskriver bland annat hur karaktärernas vardagsrums 

väggar är täckta med skärmar som konstant sänder olika program, och hur människor har vad 

han kallar för ”bin” i deras öron som kontant surrar. Boken lyfter den oro många lever med 

även idag – att massmedia minskar intresset för att läsa litteratur.  

 

I boken får vi möta karaktärer som representerar olika syner på litteratur, vissa mer extrema 

än andra. Den inneboende världssynen är att böcker är något farligt som måste förgöras, 

tanken är att de är fullkomligt onödiga och idiotiska. Detta är en syn som genom boken möts 

av tanken om böcker som något livsviktigt, som att böcker är viktigt för människors lycka 

och välstånd. Det är främst huvudkaraktären Guy Montag som får representera den synen. 

Guy arbetar själv som brandman, men något inom honom kan inte låta bli att dra sig till 

böcker, han känner att de är viktiga på ett oförklarligt vis. Hans tankar eskalerar efter han 

möter den nya grannflickan Clarisse McClellan. Hennes ovanliga syn på livet och allt 

omkring dem. När Clarisse berättar för Guy att hon hört att brandmän en gång i tiden jobbade 

med att släcka bränder istället för att starta det får det Guy att ifrågasätta allt han lärt sig. 

Under dagarna som följer får Guy tillsammans med sin brandkår ett larm om en kvinna med 

ett eget bibliotek och de åker dit för att bränna upp hennes böcker och hem. Brandmännen 

försöker förgäves att få kvinnan att lämna sina böcker, men hon väljer istället att brinna inne 

med dessa.  

 

Denna händelse, tillsammans med de tankar Clarisse gett Guy, får honom helt ur balans och 

han försöker att få sin fru Mildred att förstå den storm som rör sig inom honom. Förtvivlad 

och förvirrad utbrister Guy: ”There must be something in books, things we can’t imagine, to 

make a woman stay in a burning house; there must be something there. You don’t stay for 

nothing.”35 Men den förståelse han önskar sig hitta hos sin fru finns inte. Och i desperation 

visar det sig att Guy har stulit böcker vid flera uttryckningar som han sedan gömt i deras hem. 

Stora konsekvenser följer honom från och med detta.  

 

Brandkapten Beatty som har misstankar om att Guy har gömt undan en bok kommer och 

besöker honom i sitt hem. Beatty som tydligt står på bokbrännarnas sida förklarar för Guy 

varför böcker kom att börja brännas och visar tydligt sin avsmak för dem. Han säger: ”A 

                                                
35 Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Ballantine Books, New York, 195?, s.47. 
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book is a loaded gun in the house next door. Burn it. Take the shot from the weapon. Breach 

man’s mind. Who knows who might be the target of a well-read man?”36 Han avslutar med: 

“Forget them. Burn all, burn everything. Fire is bright and fire is clean.”37 Det är tydligt att 

det finns en form av rädsla för böcker, och att Beatty delar med många andra, synen att det 

ända sättet att rena världen är med eld. Beatty ger Guy ett ultimatum – bränn boken innan 

morgondagen eller så bränner vi ditt hus. Guy är dock redan förlorad. Han minns en gammal 

man vid namn Faber och bestämmer sig för att uppsöka honom.  

 

Faber som själv har en kärlek för böcker försöker följaktligen hjälpa Guy som vid det här 

laget har blivit efterlyst. När Guy förklarar för Faber att han tror att böcker är vad människor 

behöver för att vara lyckliga svarar Faber med att kalla honom för en hopplös romantiker. 

Faber svarar med: ”It’s not books you need, it’s some of the things that once were in 

books.”38 Han förklarar att samma ting skulle kunna finnas i radio och TV. Han säger att det 

inte alls är böcker Guy söker, utan det är något han kan hitta var som helst, till och med inom 

sig själv. Faber förklarar att böcker endast är ett föremål vi använder för att lagra sådant vi 

inte vill glömma bort. Han säger: ”There’s nothing magical in them, at all. The magic is only 

in what books say, how they stitched the patches of the universe together into one garment 

for us.”39 Faber förklarar att böcker med kvalité har porer och anletsdrag. Om man sätter dem 

under ett mikroskop kan man se liv. Han menar på att goda författare ofta rör vid livet. Han 

fortsätter: ”So now do you see why books are hated and feared? They show the pores in the 

face of life. The comfortable people only want wax moon faces, poreless, hairless, 

expressionless.”40 Slutligen hjälper Faber Guy att fly staden. 

 

Utanför staden kommer Guy i kontakt med en grupp ledd av en man vid namn Granger. 

Människorna i denna grupp är även dem landsförvisade och flyktingar på grund av deras 

kärlek till litteratur. Granger frågar om Guy kommer med en bok, varpå han svarar ja, dock 

tillägger han något skamset att boken endast lever i hans huvud, den fysiska boken har gått 

förlorad. Till Guys stora förvåning tas detta emot väldigt positivt av Granger som förklarar att 

var och en i hans grupp själva har ”blivit” de böcker de en gång i tiden läst. Han säger: 

”We’re book-burners, too. We read the books and we burnt them, afraid they’d be found. […] 

                                                
36 Bradbury s.53. 
37 Ibid. s.55. 
38 Ibid. s.73. 
39 Ibid. s.74. 
40 Ibid. s.74. 
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Better to keep them in the old heads […] We are all bits and pieces of history and literature 

and international law, Byron, Tom Paine, Machiavelli or Christ, it’s here.”41 Granger menar 

på att böcker kan vara mer än bara de skrivna orden. Böckerna är människorna, de har blivit 

ett. ”[B]ums on the outside, libraries on the inside”.42 Och det är sedan med dessa människor 

Guy väljer att vandra.  

 

De synsätt på böcker som lyfts i denna bok är synsätt som kan appliceras på taken om det 

parasitiska eller det symbiotiska. De olika karaktärerna håller tydligt upp sin bild av dem. 

Den futuristiska värld boken utspelar sig i bygger på en väl uppbyggd propaganda mot 

litteraturen, och på synen av litteraturen som något farligt som världen endast kan räddas mot 

genom rening med hjälp av eld. Här finns det kopplingar till synen på litteraturen som en 

smitt-spridare. Dock möts detta av bland annat Faber och Granger som tydligt tror på 

människors samarbete med litteraturen. De menar på att litteraturen kan hjälpa oss att bli mer 

än vad vi egentligen är. 

 

Den tredje stigen - Iser och luckor att fylla 

När det kommer till vår relation till läsning menar Iser på att vårt samarbete med texten är det 

som gör läsningen intressant för oss. Han lutar alltså åt att det vi vill få ut av litteraturen är en 

symbiotisk relation. Vi vill göra något när vi läser, vi vill vara aktiva och känna oss delaktiga. 

Om läsaren fick hela historien skulle det inte finnas något kvar för hen att göra, vilket skulle 

resultera i uttråkning. Läsarens fantasi skulle inte ens finnas med i spelet. Därför måste en 

litterär text vara skriven på ett sådant sätt att läsarens fantasi är nödvändig för att komma 

vidare och förstå texten. Hen måste få möjligheten att själv komma underfund med vad som 

gömmer sig mellan raderna därför att “reading is only a pleasure when it is active and 

creative.”43 Läsaren fyller alltså i de luckor som texten lämnar och gör läsningen till en 

dynamisk process - det blir en interaktion mellan läsaren och texten, ett samarbete. En 

symbios? För visst är detta en form utav samlevnad med ömsesidig nytta. Läsaren och texten 

behöver varandra för att komma till det “verkliga” innehållet. Verket får komma till liv och vi 

får uppleva nöjet av själva läs-akten. Vi har ett behov av dessa text-luckor för att kunna 

                                                
41 Bradbury s.135. 
42 Ibid. s.136. 
43 Iser s.275. 
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använda vår fantasi. Iser använder resonemanget att om vi kan se något kan vi inte längre 

föreställa oss det. 44 

 

Dock finns det en paradoxal nivå i det att läsaren tvingas att blotta delar av sig själv för att 

kunna uppleva en text fullt ut. Textens verklighet skiljer sig trotts allt från läsarens egna, om 

den inte gör det är läsintresset inte så stort. Hen vill uppleva något nytt. Och för att kunna 

uppleva detta måste hen lämna sin egen verklighet bakom sig.45  För att mötet med texten ska 

ge något är det vitalt att läsaren binder sig samman med texten. Det är det som gör att läsaren 

får uppleva något. Det finns en medvetenhet i upplevelsen samtidigt som vi inte vet vad som 

faktiskt händer i oss under processen. “Once a reader is entangled, his own preconceptions 

are continually overtaken, so that the text becomes his ‘present’ while his own ideas fade into 

the ‘past’, as soon as this happens he is open to the immediate experience of the text, which 

was impossible so long as his preconceptions were his ‘present’.”46, skriver Iser. Alltså är det 

något som händer inom oss när vi läser. Något ‘annat’ kommer till liv inom oss. Vi måste 

lämna något bakom oss för att kunna ta in det nya.  

 

[...] books only take on their full existence in the reader. It is true that they consist of ideas 

thought out by someone else, but in reading the reader becomes the subject that does the 

thinking. Thus there disappears the subject-object division that otherwise is a prerequisite 

for all the knowledge and all observation, and the removal of this division puts reading in 

an apparently unique position as regards the possible absorption of new experiences. 47 

 

Detta menar Iser är orsaken till att vi ofta feltolkar vår relation till böcker som en form av 

identifikation. I och med tanken om att vi, i och med läsning, måste ta in någon annans tankar 

tar Iser upp George Poulets slutsats om “self-alienation” och hur vi när vi läser mentalt uttalar 

ett jag som egentligen inte är vårt eget jag. Vilket betyder att vi i vår läsning går in i en 

tillfällig själv-alienation. Vi skiljer oss själva från vad vi är, tillfälligt, för att ta in vad som en 

bokens jag. Poulet beskriver: “[...] a work of literature becomes (at the expense of the reader 

whose own life it suspends) a sort of human being, that it is a mind conscious of itself and 

constituting itself in me as a subject of its own objects.”48 Och om det är så att något annat, i 

och med läsning, lever i oss med dess egna ändamål, är det en form av parasit? Vår egna 

                                                
44 Iser s.283. 
45 Ibid. s.281 f. 
46 Ibid. s.290. 
47 Ibid. s.292. 
48 Ibid. s.293. 
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medvetenhet om vad som händer hamnar längre bak och något annat tar över våra tankar. Vi 

är den kropp som ger näring och fortsatt levnad. 

 

Vad som gömmer sig i mossen 

Så vad är det då vandringen av dessa stigar kan berätta om vår relation till litteraturen? Var 

gömmer sig parasiten eller symbiosen (om de nu finns där)? Jag kan börja med att konstatera 

att vår relation till litteraturen är en väldigt dynamisk sådan, det är en relation som är i 

konstant rörelse. Negativa och positiva tankar kring litteraturen är närvarande genom hela vår 

historia tillsammans. Det går att argumentera för att litteraturen både har negativ och positiv 

inverkan på dess läsare. Om litteraturen har något ansvar för vad läsaren gör med den text 

hen tar in går dock att diskutera. Detsamma gäller om författaren av texten har något ansvar 

för vad hen skriver och hur det sedan tolkas.  

 

Det går att se en tydlig relation till det skrivna ordet och vad som sedan förverkligas i den 

verkliga världen. Som Johansson lyfter fram är litteraturen nära förbunden till utveckling. De 

skrivna föreställningarna av världen inspirerar och driver oss framåt, även det på gott och ont. 

Och “gott” och “ont” är i sig relativa begrepp. De är begrepp som anpassas efter den 

kringliggande moralen, de är endast konstruktioner som alla uppfattar olika, även om det 

finns olika etiska majoriteter, olika samhällen kommer aldrig fullt ut styras av samma moral. 

Ta varenda skurk i varenda historia - de agerar efter sin egen bild utav gott och ont, de anser 

ofta att de är de goda som gör vad som är rätt. Om man ser till det kända uttrycket “Beauty is 

in the eye of the beholder”, kan man lätt placera in ondska eller godhet istället för skönhet. 

 

Och detta med de relativa begreppen ond och god kan man även dra till just propaganda och 

manipulation. Det handlar egentligen om att övertyga andra att en annan världsbild är den 

korrekta. Det är en form av övertalning. Hela vårt konsumentsamhälle bygger på 

kommunikationen av tanken “Du behöver detta!”. Och det gäller även hur litteraturen 

presenterar verkligheten. Som jag nämnde tidigare kring idealet om den tvåsamma kärleken. 

Det är en väl använda propaganda för att styra samhället åt ett och samma håll. Det är så 

djupt gående att majoriteten av oss inte ens inser det.  

 

Vad jag försöker säga är att de bilder av verkligheten, av hur vi ska vara, agera och tycka, är 

så oerhört djupt rotade att det är omöjligt att inte påverkas. Vi påverkas av det som finns 
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omkring oss från den stund vi föds. Vi proppas fulla av propaganda och idéer om moral från 

stunden vi kommer till. De behöver inte vara något negativt, men det är ett faktum. Och 

litteraturen både kommer ifrån detta och för det vidare.  

 

Parasiten 

Så vad är det nu som stödjer tanken om att vår relation till litteraturen kan liknas vid en 

parasit? Alltså, kan vår relation ses som en form utav ensidigt utnyttjande? Var finns det stöd 

för att texter använder sig utav oss utan att vi egentligen får något tillbaka? Om vi ser till hur 

en parasit tar sig in i sin värd ute i naturen finns det såklart många metoder och situationer, 

men den generella är att den arbetar sig in i värdkroppen för att sedan ta näring från den, och i 

vissa fall börja kontrollera den.  

 

Om jag nu utgår från detta är det hos Iser det syns tydligast. I sin text beskriver han hur ett 

verk inte blir färdig förrän mötet med läsaren. Detta betyder alltså att texten är beroende av 

läsaren. Texten behöver läsaren för att komma till liv. Och som Iser beskriver har texten ett 

eget medvetande och “jag” som till en viss nivå “tar över” vårt egna. Det som är “vi” bleknar 

och hamnar i bakgrunden, och något annat som inte är vi stiger fram. Vi måste offra en del av 

oss själva för att texten ska kunna komma till liv.  

 

Om vi fortsätter med bilden av en parasit är den naturligt sedd som något negativt och farligt 

som man som värd vill undvika. Det är en form av smitta som förpestar, det är en 

binnikemask som suger ut all näring. Och även denna syn kan jämföras med den syn som 

funnits och finns ännu av litteraturen; synen på litteraturen som något förledande. Det kan 

kopplas till rädslan inför litteraturen, och tanken om att den kan påverka oss negativt (och 

här, som alltid, är begreppet “negativt” väldigt relativt). Här vill jag återknyta till just 

Werther-effekten. Det finns bevis att läsande om självmord kan leda till faktiska självmord. 

Dock är det inte helt säkert om det är så att det faktiskt orsakar dessa självmord eller om det 

mer handlar om att de istället sker förr än senare. Alltså att de är redan utsatta människor som 

istället ”påskyndar” sitt suicid efter läsning.  

 

Här kan vi även se till den syn brandkapten Beatty kommer med i Fahrenheit 451. Han lyfter 

litteratur som något farligt, han drar det så långt att jämföra det med ett vapen. Han menar att 

litteraturen är en sådan fara att det enda som kan rena världen är att bränna den. Alltså stödjer 
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han synen på böcker som parasiter som inte bör ha med oss människor att göra, alltså synen 

att de borde drivas ur människokroppen, och brännas.  

 

Censur och förbud av litteratur kan ses som olika sätt att undvika dessa “text-parasiter” på 

samma sätt som propaganda kan ses som en uppmuntran/eller ett erkännande av dem – ett 

erkännande från båda sidor att litteraturen är farlig. Propaganda skulle kunna ses som ett sätt 

att medvetet sprida dessa parasiter i hopp om att de ska ta sin in i så många värdar som 

möjligt, för att sedan påverka deras agerande och tänkande. Men om man här ser spridningen 

som något medvetet från det läsande/skrivande subjektets sida kan det se som ett slags 

samarbete vilket istället leder oss in på det symbiotiska synsättet. 

 

Symbiosen 

Om vi här fortsätter tanken om att propaganda är ett av alla de sätt vi kan använda litteratur 

på, stödjer det tanken om att vi samarbetar med litteraturen. För om vi, som på liknande sätt 

som hällande det parasitiska, kopplar till hur symbios kan se ut i naturen handlar det just om 

ett samarbete som är gynnsamt för båda parterna. Ett exempel på en symbios i naturen är den 

mellan blommor och bin – blommar ger mat åt bina medan bina sprider deras pollen. 

Samarbetet är inte nödvändigtvis något som eftersträvades från början, men som kom att 

accepteras då parterna insåg att de båda kunde få ut något utav det, i varje fall var det ingen 

av dem som påverkades negativt. Här kan vi se till insikten om litteraturens nytta och 

uppsving. Mänskligheten insåg att litteraturen och texter kunde användas för att sprida 

information, och sedan användas som didaktiska redskap, för att sedan bli friare som form av 

nöje. Det texterna får ut av detta är att de kommer till liv och förverkligas. Frågan är om en 

text i sig har något mål med sin existens…  

 

Här kommer även bilden av litteraturen som något gott in, det faktum att vi förutsätter att en 

text, som Johansson uttrycker det, ska gå hand i hand med den goda etiken. Men även om 

litteraturen nu förorsakar något “ont” har vi ändå till en viss nivå samarbetat med den. När vi 

ser till vår utveckling har litteraturen som sagt haft en stor del i att dra den framåt – både på 

gott och ont. Men genom sin spridning av idéer och tankar har den inspirerat oss. Alltså har 

vi här haft en diskutabel nytta utav den.  

 

Det propaganda då alltså gör är att samarbeta med den som vill sprida den, texten får komma 

till liv med mötet med läsaren samtidigt som den som vill sprida propagandan får sagt de hen 
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vill ha sagt. Här går det dock inte att fullt ut bortse från att texten kan liknas vid parasiter. Det 

är trots allt något spridaren av propagandan förutsätter. Hen förutsätter att texten ska kunna 

borra sig in och ta över. Eller är det texten som förutsätter att vi kommer att sprida den? Det 

är svårt att ge några direkta svar.  

 

Om vi ser till Fahrenheit 451 kan vi se till Guy och hans tankar om litteratur som något 

livsviktigt och nödvändigt för människor lycka och överlevnad. Han uttrycker bokstavligen 

att han tror och tycker att det måste finnas någonting i böcker som göra människor villiga att 

offra sig själva för. Detta talar för synen på att vi får ut något utav varandra och för att böcker 

ska ha något som inte går att ta i. Faber motsäger att böcker skulle vara något magiskt, men 

han menar samtidigt att böcker är något som hjälper oss att komma närmare in på livet. Alltså 

stödjer han tanken om att vi går i symbios med texter. Den karaktär som drar det ännu längre 

är Granger. Granger säger uttryckligen att vi kan bli ett med böcker. Att tillsammans med 

böckerna har vi blivit något mer, något större än bara oss själva. Dock kan även detta dras till 

tanken om parasiten, att texten utnyttjar oss, men det är som sagt en fråga som är svår att 

besvara utan att säga om litteratur och texter har en form utav medvetenhet.  

 

Om vi återkommer till Iser även här så kan vi se hur en text aktivt jobbar för att hjälpa oss 

med att använda vår fantasi. De luckor som finns i texten finns där för att vi ska kunna 

utvecklas och uppleva nya saker. Vi får träna vår empati och vår fantasi. Och vi behöver 

aktivt varandra för att kunna nå till det verkliga innehållet i de verk vi läser.  

 

Skogens ände  

Min tanke, du som lever inom mig, har följt mig på denna vandring. Du har nog påverkat vad 

jag sett och hur jag uppfattar det som funnits längs vägen. Jag har sett ledtrådar till vad du är 

och de har runnit mellan mina fingrar. Ju mer jag försöker namnge dig desto svårare blir det 

och desto djupare går jag. Och jag inser att det inte finns något direkt och klart svar på mina 

frågor. Vad som finns är utforskningen av det metaforiska landskapet. Och det finns oändligt 

många fler stigar att följa. Vår relation till varandra är i konstant rörelse, och att säga att du är 

antingen en parasit eller att vi vandrar i symbios är inte möjligt. Du både är och inte. Finns du 

ens?  
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Jag har insett att det finns brister i min undersökning, men utan att ha genomfört den skulle 

jag aldrig vetat att de fanns. Jag har insett att för att komma närmare vad du är och hur vår 

relation till litteratur egentligen ser ut är det oerhört många andra frågor som behöver 

besvaras. Jag är även medveten om att jag gett texter ett medvetande som de nödvändigtvis 

inte har. Alltså tanken om att de ”vill” någonting med deras existens. Dock vill jag 

argumentera för att det inte rätt ut går att säga i fall de innehar en slags livsvilja eller inte. I 

och med metafysiken/filosofin är det svårt att säga att något någonsin är ett faktum. Allting är 

abstrakt och relativt. 

 

Nästa berg eller dal 

Detta är såklart inte slutet på den vandring som är möjlig. Men en tanke kan endast vandra så 

långt åt gången. Bakom nästa dunge finns det andra stigar att utforska, och även om de inte 

ryms här är de värda att nämna. Till exempel det faktum att en text alltid kommer från viljan 

om att göra något med det man skriver det. En text skrivs alltid av en anledning - vare sig det 

handlar om propaganda eller bara att skriva av sina känslor och tankar. Som Mara Lee 

skriver: “de flesta som skriver litterärt utövar den performativa ansatsen en stark lockelse, att 

skriva blir [...] att göra. Författaren vill att hens ord ska göra något, utöver att enbart 

förmedla något. Göra något med läsaren, med litteraturen, med samhället.”49 Och jag kan inte 

förneka att det är något jag själv gör mig skyldig till. Det är såklart att jag vill att denna text 

ska göra något. Jag vill få insikter samtidigt som jag vill att den som läser får det.  

 

Vidare tankar som inte får plats i den här texten är att det är väldigt svårt att säga “var” texter 

egentligen kommer ifrån och vad det är som egentligen påverkar vår läsning. En text kommer 

alltid någonstans ifrån, och i mötet med läsaren kommer det också i kontakt med de olika 

“tolkningsgemenskaper” vi är en del utav. Stanley Fish har en poäng när han menar på att en 

litterär analys “inte (bara) hämtar sin kraft till att övertyga från texten själv, utan från en 

samling konventioner som flera är eniga om.”50 Alltså är inte ens våra egna tolkningar helt 

våra egna. De kommer från vart vi är uppväxta, vår utbildning och umgänge. Och att texter 

“samtalar” med varandra är även det vida känt. Intertextualitet visar på att ingen text står för 

sig själv. “Goda författare är också goda läsare”.51  Varje text befinner sig i ett nätverk av 

                                                
49 Mara Lee, När Andra skriver: skrivandet som motstånd, ansvar och tid., Glänta produktion, Diss. 
Göteborg : Göteborgs universitet, 2014, Göteborg, 2014, s.21. 
50 Kjælgaard s.182. 
51 Ibid. s.147. 
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andra texter. Därför är det extremt svårt, om inte omöjligt att säga var en text egentligen 

börjar, och vart den slutar - om den någonsin gör det. Jeanette Winterson skriver “‘I love you’ 

is always a quotation. You didn’t say it first and neither did I, yet when you say it and when I 

say it we speak like savages who found three words and worship them.”52 För egentligen är 

väl våra ord aldrig våra egna? De kommer alltid någonstans ifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Jeanette Winterson, Written on the Body, Vintage, London, 2014[1992], s.9. 
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