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Inledning 
 
Hon står i Rummet med Ryggarna, hyllor efter hyllor med böcker. Hon tittar upp mot dem. 

”Men vad ska de ha mig till?”1 Jag svarar: jag vet inte. Vad ska du med dem till? ”Jag ska bli 

lärd och min kropp ska ta formen av en hydda. […] Min själ ska flytta in i mitt fläsk.”2 Du vill 

bli lärd? Fast, å andra sidan, säger hon: ”Det får inte ske i hast, det bör ske i lust.”3 I denna 

uppsats kommer jag samtala med Sara Mannheimers roman Handlingen och dess 

huvudkaraktär om dessa frågor. 

 

”Jag vill in i dem, men det tar emot, det är komplicerat.”4 Det är komplicerat. ”Kanske sätter 

jag min egen betydelse för högt – en fruktansvärd tanke.”5 Men så – vad är det vi söker efter i 

böckerna egentligen? Det är bara sträcka att sig efter dem, kanske är det så enkelt? Roland 

Barthes, Litteraturens nollpunkt, 62 sidor, det borde jag ta mig igenom. Inte nu. Jag vill inte 

vara otillräcklig i det egna, mitt eget läsande. Hon städar rummen, hon är stel och stressad och 

vill inte försöka förstå vad Roland Barthes menar med romanens formspråk.  

 

Jag har svårt att svara på frågan varför jag läser. Det sitter djupt in i mig att det oberoende av 

livssituation har en självklarhet över sig, att jag är en läsande människa. Reflektionen över 

varför detta är fallet kan jag endast hitta i ett simpelt svar såsom ”det roar mig att läsa” eller 

”det är bra för mig för det ger mig kunskap”. Det känns inte tillräckligt. Men så måste jag 

erkänna för mig själv, att läskrampen ofta gör sig påmind och att relationen till böckerna 

förändras. Det som utgör ens identitet kan inte endast vara böckernas pärmar i hyllan där de 

står eller att äga ett visst antal böcker, jag tänker att böckerna i min bokhylla åtminstone 

måste samtala med innehållet, att de bär på ett budskap som på något sätt kan leva i mig och 

kan påverka mig som människa. Jag tror att jag kan ta ställning till vad litteraturens syfte kan 

tänkas vara. Men ibland är jag falsk – hävdar att böckerna utgör min livslust trots att jag inte 

orkat läsa eller ens velat läsa på ett helt år. Vad är det som avgör mitt inträde i böckerna och 

vad är det då som skulle omöjliggöra det? 

 

Författaren Anna Axfors beskriver denna känsla och avståndet till böckerna: ”Den där feta 

hinnan över sidorna uppenbarade sig. Den som gör att man förstår meningarna, men inte 

                                                        
1 Mannheimer, Sara, Handlingen: roman, Stockholm, 2011. Sid. 41 
2 Ibid. Sid. 18 
3 Ibid. Sid 31 
4 Ibid.  
5 Ibid. Sid. 41 
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meningen. Och vetskapen om de böcker jag inte läste, la mörka moln över de jag faktiskt 

läste.”6 Denna överväldigande tyngden som ligger i ögonlocken, uppfattningen om att det 

finns en given väg att gå i sitt läsande, att de rätta böckerna ska läsas på rätt sätt och med rätt 

inställning inför dem. Som avgörs av vem och av vad? Jag vet inte. Det finns utanförskap i 

läsandet som man sällan talar om, det man talar om är verklighetsflykten och det lustfyllda 

läsandet som den högsta av litterära upplevelser. Att ge sig in i fiktionens tidsförlopp lika 

naturligt som att sätta en fot framför den andra.  

 

Så vad handlar det om? Vad jag vill komma åt i min läsning? Vill jag bilda mig? Vill jag bli 

underhållen? Vill jag endast att läsningen ska utgöra min identitet? Jag vill att det ska utgöra 

min livslust, mitt livs mening.  

 

Sara Mannheimers bok Handlingen frågar: vad krävs av mig som människa för att kunna 

samtala med böckerna, för att ge mig tillträde till abstraktion och tänkande inom bibliotekets 

väggar? Romanens huvudkaraktär ser sorgset på sin förlust av böckerna och hur sorgen ligger 

i hennes bristande lust inför dem. Hur saker som praktiskt arbete och materiella ting fått ta 

överhanden – hur nyttan har blivit måttet för vad som är värt att göra och inte. Den bristande 

lusten mot nyttan, finns det något där som kan berätta om synen på vad litteratur är och vad 

den kräver av en läsare? Jag vill göra upp kring de ideal som finns kring läsande och litteratur 

och försöka förstå vilka motsättningar som finns i ”läskrampens” uppståndelse.  

 

Syfte och frågeställningar 
 
I denna uppsats är mitt syfte att undersöka begreppen ’lust’ och ’nytta’ i relation till litteratur 

och läsning. För att konkretisera denna problematik kommer jag använda mig av romanen 

Handlingen av Sara Mannheimer och därmed tolka huvudkaraktärens förståelse av begreppen 

lust och nytta i hennes litteratursyn och eget läsande. Några av de frågor som kommer 

besvaras är hur begreppen ’lust’ och ’nytta’ presenteras och definieras i romanen? När 

samspelar begreppen och när ter de sig som motsatser till varandra? Vad säger det i sin tur om 

vad karaktären anser är litteraturens huvudsakliga syfte? 

 

                                                        
6 Axfors, Anna. Läsning 4: Läskramp – har vi förlorat förmågan att förlora oss själva? Sveriges radio. 2018. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1165052?programid=503 (Hämtad 2019-01-08) 
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Metod och material 
 
I denna uppsats använder jag mig av en textnära läsning av romanen Handlingen av Sara 

Mannheimer. Detta innefattar att jag gör jag en tolkning av huvudkaraktärens förståelse av 

begreppen ’lust’ och ’nytta’. Förutom det externa material jag använt mig av har jag tillåtit 

romanen ett stort utrymme i analysen, jag ville att karaktärens tankar skulle få stå för en egen 

teoribildning, en syn på världen och litteraturen. Detta är således inte en strävan efter resultat 

utan snarare är mitt syfte att problematisera, att pröva dessa begrepps betydelser i olika 

sammanhang. Primärt att testa dem i romanen men även att låta dem konversera med röster 

utanför romanen. Jag ansåg denna roman som givande material med anledning av den 

existentialistiska ton som träder fram – att frågor som existens och sysslor i relation till 

människan blir den centrala frågan. Lusten och nyttan blir i detta sökande fasta punkter i 

karaktärens tillvaro som man kan ta vara på och bygga vidare resonemang omkring för att 

närma sig en förståelse av vad det är att vara människa. 

 

De teoretiska perspektiv som används i uppsatsen springer ur att förklara definitioner av 

begreppen lust och nytta. Dessa teorier använder jag som ett sätt att utvidga och förankra 

huvudkaraktärens syn och tankar, för att skapa förslag till vidare teorier. Det material jag 

kommer stödja mig på utanför Handlingen är Fanny Ambjörnssons bok Tid att städa: om 

vardagsstädningens praktik och politik som har varit en bra grund för att undersöka nyttans 

och städandets roll i huvudkaraktärens liv där de existentiella frågorna kunnat relateras. I 

samma diskussion har jag även stor användning av Annelie Bränström Öhmans artikel ”Är 

inte att komma och kräva kärlek en smula mycket begärt? Om kärleksvägran och småkakor i 

Kristina Sandbergs Maj-trilogi. Rita Felskis Uses of Literature talar om den användning vi 

har av litteraturen på olika sätt idag och jag använder mig specifikt av hennes tankar kring 

identifikation vid läsakten. Wolfgang Isers läsorienterade teori om själva läsakten och hur 

subjekt och objekt flyter samman och relateras till samma diskussion kring identifikation 

mellan textens ”jag” och läsaren. Jonna Bornemarks bok Kroppslighetens mystik: en filosofisk 

läsning av Mechthild von Magdeburg, används för att relatera hur abstraktionen tillåter 

tankens rörelsefrihet vilket för huvudkaraktären syftar till lusten, samt hur själen samverkar 

med litteraturen och det gudomliga. Detta val anser jag även bidra till diskussion kring den 

filosofiska dimensionen av romanen. 

 

I och med att de begrepp jag använder mig av, lust och nytta, innefattar en sådan bredd av 

betydelser beroende på individ och situation, kommer hela uppsatsen vara ett försök till 
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definition av begreppen. Begreppen kommer finnas som riktlinjer genom analysen, men jag är 

öppen för motsägelsefulla idéer som uppkommer i romanen och karaktärens syn på dem för 

att därifrån bena ut och förstå. Det motsägelsefulla i givna ögonblick och scener menar jag 

kan öppna upp för en tydligare bild för hennes ståndpunkter och teorier. Jag vill tillåta att 

karaktären tar diskussionen åt olika motstridiga håll.  

 

Handlingen – vad är handlingen? 
 
Handlingen av Sara Mannheimer kom ut år 2011 och handlar om en nästintill bokstavlig 

kamp mellan en kvinna och böckerna. Texten består av en inre monolog som följer ett års tid 

uppdelad av de fyra årstiderna. Händelserna är fragmentariska, de följer inte en logisk 

kronologisk ordning eller dramaturgisk kurva, snarare består romanen av korta episoder till 

följd av huvudkaraktärens sinnesstämning. Detta gör att en traditionell analys av tema, intrig 

och konflikt är svår att göra, men öppnar samtidigt upp för nästintill oändliga 

tolkningsmöjligheter. Jag anser det dock nödvändigt för vidare läsning att vara medveten om 

att uppbyggnaden av romanen och dess språk är mycket poetiskt och trevande. Protagonisten, 

som inte ges något namn under romanens gång, för ett samtal med sig själv kring de stora 

svindlande frågorna om livet och existensen, hennes liv och dikten sammanfogas, gränsen 

mellan fiktion och verklighet blir föremålet för hennes sökande. Det finns därav en känsla av 

att alla försök till att greppa texten krånglar sig ur ens händer. Som en karaktär hävdar i 

romanen: ”Det finns ingenting i en sammanfattning som gör litteraturen rättvisa. Det är, 

skulle jag vilja säga, bara texter som inte går att sammanfatta som egentligen är värda att 

läsa.”7 Trots detta tycker jag mig se något tydligare spår och problematik i relationen mellan 

människa och litteratur som skrivs fram i huvudkaraktärens monolog. Det är denna jag 

kommer ta vara på.  

 

Handlingen utspelar sig huvudsakligen i det hon kallar för Hemmet samt den närliggande byn. 

Hemmet kommer hädanefter skrivas med versal som det ser ut i romanen för att styrka dess 

specifika innebörd. Med detta menas att Hemmet inte är vilket hem som helst. Karaktären 

beskriver det som en destination som hon äntligen kommit fram till, samtidigt inger denna, 

som hon även menar är slutdestinationen, en viss oro, att livet från och med nu är 

förutbestämt och följer sin egen takt. Hemmet har mycket tydliga funktioner medan världen 

utanför uppfattas som mer suddig och formlös. Man skulle kunna förklara det som att 

                                                        
7 Mannheimer. Handlingen: roman, 133. 
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Hemmet besitter det stabila och statiska, medan byn och omgivningen omkring är flyktig och 

föränderlig. Ett exempel är att huset hon bor i har regler och ett mönster, huset har en 

materiell konstruktion och en beständighet till skillnad från det utanför som hon inte kan ha 

någon som helst kontroll över.  

 

I Hemmet beskriver karaktären följaktligen de olika rummens funktioner och egenskaper. 

Lagrutan som består av ett kök representerar nyttan och det praktiska arbetet. Mellanrummet 

är platsen där allt svävar som en möjlighet och har därav ingen form, ingen substans att skapa 

något överhuvudtaget. Tänk dig en hall: på sin höjd finns det en pall man kan sitta och vila sig 

i någon minut, men man vill helst inte sitta där särskilt länge, rastlösheten gör sig snabbt 

påmind. Alla försök till organisering misslyckas, jackorna behöver bara en krok tills man ska 

använda dem igen, skorna behöver bara ett utrymme att få existera på innan man går ut, det är 

ett rum att passera. Det finns även ett bibliotek som hon benämner Rummet med Ryggarna. 

Här härskar böckerna och deras överväldigande förbundenhet, deras kollektiva kunskap som 

sträcker sig högt över människan själv. Här finns utrymmet för abstraktionen, där det 

teoretiska övertar och tankens frihet är oändlig, detta är en plats för den autentiska 

upplevelsen, där det lustfyllda ska bli uppfyllt.  

 

Formen för romanen, språket och huvudkaraktärens samtal kring dessa existentiella frågorna 

resulterar i att miljön och platserna blir oförutsägbara. De är av henne, å ena sidan skapta som 

symboler i syfte att skapa kontroll och statiska mönster i tillvaron, stadiga i sin funktion och 

budskap. Men genom karaktärens ambivalens inför sin uppbyggda struktur och ideal för vad 

som är en värdig tillvaro ifrågasätts dessa platser gång på gång genom romanens följd.  

”Hemmet är en kuliss, något påhittat spektakel […]”8 ”Påhittat” blir därav bristningen där hon 

ser att tillvaron inte är något som går att kontrollera. Titeln Handlingen anspelar även på detta 

resonemang, hennes tillvaro är ett försök att skapa en handling, såsom i en bok eller en pjäs – 

att ge sig in i ”[…] det manövrerbara och signifikativa tidsförloppet.”9 Det är så att säga en 

början och ett slut och en förutbestämd väg däremellan, men livet är inte som en boks 

handling, något hon gång på gång måste anpassa sig efter. Illusionen av rummens 

beständighet punkteras av hennes frågor om tillvaron och existensen under romanens gång.   

 

Romanens huvudsakliga tema, som ovan nämnt, tenderar att antingen resultera i en för bred 

beskrivning eller för smal och specifik för att göra den rättvisa. Ett förslag är att säga att den 

                                                        
8 Mannheimer. Handlingen: roman, 15. 
9 Ibid, 59. 
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handlar om vad det är att leva, vad det är att vara människa, en beskrivning som inte ger 

tillräcklig substans. En andra nivå kan sammanfattas som att den handlar om människans 

relation till litteraturen. För karaktären är dessa två olika frågor dock en och densamma. Att 

fråga på vilket sätt böckerna korresponderar med tillvaron och livets mening är att fråga om 

vad en människas liv består av och vad som definieras som en ”värdig” och meningsfull 

tillvaro. Det finns ett flertal problem som ligger och skaver men relationen till böckerna 

framställs dock som det som utgör värdet av hennes existens för henne själv. Man förstår 

tidigt att det finns en djup sorg i grunden till karaktärens nuvarande tillstånd. Hon säger i 

början att hon ska starta om, ge sig själv tid att skapa ett nytt, tryggt och stabilt liv i Hemmet. 

Denna sorg beskrivs i romanen som ”skrinet”, det som ibland bågnar och vill ut, men för att 

kunna leva måste hon till alla pris hålla det låst och undangömt. Mot slutet blir det allt mer 

tydligt att det handlar om ett tidigare missfall som förföljer hennes tankar, det skrapar på 

hennes redan mycket dåliga samvete.  

 

Övriga karaktärer som träder fram är hennes partner Máram och hennes föräldrar. Hon ingår 

även i en studiecirkel under en tid där hon håller kontakt med ett par, Judit och Josef. Dessa 

befinner sig dock i periferin, hon är ensam i texten och i hennes tillvaro. Gemensamt för alla 

dessa perifera karaktärer är den uppdelning hon envist ägnar sig åt, att skapa en polarisering 

mellan sig själv och dem. Genom uppdelning och se sig själv i motsatsförhållande till dem 

kan hon samtidigt definiera sig själv. I hennes fall innebär det att visa på hennes brister – det 

hon inte är och skapa ett ideal för vem hon vill bli. Hon ser dessa personer som invigda vilket 

karakteriseras av ett de har ett motståndslöst förbund till litteraturen. Hon uppfattar det även 

som en person vars saknar gräns mellan kropp och själ, att de äger en självklarhet i hela deras 

skapelse såsom de träder fram för henne. Det finns ingen klyvning mellan vem de är och vem 

de vill vara, de ser för henne ”trovärdiga” ut. Det skapas för henne en typ av sorg över att inte 

vara på samma sätt, hon ser sig själv som färglös och ”jagsvag”, att vara för lite av sig själv, 

att kanske inte ens vara sig själv överhuvudtaget utan istället iscensätta en roll som inte är 

hennes egen. Hon är inte autentisk. Det som för dem verkar naturligt och lustfyllt, som att 

sitta med en bok och skratta högt skapar för henne gränsen, hon kan inte nå dit. Hon vill 

inkorporera deras sätt att vara på, självklarheten i deras existens, i henne själv. 

 

Huvudkaraktärens konkreta hinder i romanen, och som följer med som ett försök till en 

cirkelkomposition, är hennes läsning av Roland Barthes verk Litteraturens nollpunkt (som av 

”en slump” är den tunnaste av alla böckerna). Hon utnämner denna bok till hennes så kallade 

”Begynnelsebok”, boken som kommer ligga som grund för hennes fortsatta läsande. Påbörjan 
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av denna bok är det stora steget för henne i att närma sig böckerna som på sistone ingett 

ångest för henne, rädslan att mötet med böckerna inte ska bli rätt för varken henne eller 

böckerna. När hon håller i Litteraturens nollpunkt som hon just lirkat ur från hyllan säger hon: 

”jag vågade och jag står, nästan generad över mina hjärtslag som bankar mot bröstet, och 

stirrar nu rakt in i innanmätet.”10 Handlingen följer hennes resonemang och osäkerhet inför att 

ta sig an detta verk, frågan om när man kan bestämma sig för när man förstått det man läser, 

om man tolkat det på rätt sätt och därmed gjort verket rättvisa, och kan hon någonsin veta om 

hon gjort det? Kan böckerna berika henne? Kan hon berika böckerna? I denna pågående 

läsning av Roland Barthes ställs även ett centralt dilemma fram som handlar om när, var och 

på vilket sätt hon kan eller har tillåtelse att läsa boken. Måste det ske i lust? Eller är det 

flitigheten, beslutet att ta sig an Litteraturens nollpunkt som möjliggör hennes inträde i 

boken? Detta för mig osökt in på den konflikt som kommer vara central för min analys. 

 

Konflikten som jag i min uppsats kommer utgå ifrån är hur hennes relation till böckerna 

villkoras av specifika ideal hon skapat. Dessa ideal handlar dels om vad som förväntas av 

hennes personlighet, vilka karaktärsdrag hon bör ha, vilken inställning och intention hon bör 

ha och i vilken miljö läsandet bör tillägnas. När hon står i biblioteket frågar hon: ”Har jag rätt 

att delta utan något annat än tofflor på fötterna?”11 Detta innebär även att hon skapat ideal för 

litteraturens syfte, vad den är tänkt att besitta för kunskaper och vad dess innehåll ska ”ge” 

läsaren. Hon letar efter någon typ av autenticitet, en autentisk upplevelse, och även när hon 

kliver in i böckerna måste hon inta en karaktär som är autentisk i sin intention. Detta är något 

hon kopplar till begreppet lust. Att läsa av lust är en förutsättning för den autentiska 

upplevelsen. Vad detta autentiska tillstånd kan tänkas innebära kommer diskuteras under 

uppsatsens gång. Nyttan kommer följaktligen in som en motsättning till denna lust och 

omöjliggör det autentiska tillståndet. Begreppen kommer fungera som riktlinjer i min analys 

för hur vi ska börja förstå karaktärens världssyn och därmed även litteratursyn. 

 

Handens nytta och det praktiska arbetet i Hemmet  
 

Med läsning öd ej tiden borrt, 

Vårt kön så föga det behöfver; 
Och skal du läsa, gör det korrt. 

                                                        
10 Mannheimer. Handlingen: roman, 57. 
11 Ibid, 31. 
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Att saucen ej må fräsa öfver.12 

 

Denna strof ur den välkända dikten Några ord till min kära dotter, i fall jag hade någon, från 

1789, skriven av Anna Maria Lenngren, ger oss en startpunkt för denna första del – nyttan och 

dess uttryckssätt. Oberoende om strofen innehåller en satirisk ton eller ej kan vi hitta en åsikt 

som är talande för Handlingens huvudkaraktär. I denna strof får nyttan stå som det primära, 

det som vinner över lusten att sätta sig och läsa.  

 

Handlingens karaktär befinner sig i köket, rummet som hon namngett Lagrutan. Det är en 

fridfull plats, här skiner diskbänken, luften doftar rent, kanske av någon tvål eller 

rengöringsmedel. Hon tillagar hönan i grytan, kokar äggen bredvid. Finns det något annat 

sätt? I detta rum stryper hon det abstrakta, det som rör sig i marginalerna, det som förgiftar 

det säkra, trygga och förutsägbara. Lagrutan står för det kontrollerbara i tillvaron, hon har alla 

verktyg i sin makt. ”Om jag tappar tråden, vilket jag som sagt gör av och till, hittar jag den på 

samma ställe.”13 Hon kan tvinga tråden tillbaka in i nålen, för det är dess givna roll i världen. 

Därav kan tanken inte uppkomma från någon annanstans än just precis i det som existerar här, 

det finns ingen möjlighet för frågor att uppstå som inte har ett givet svar, detta rum är filtret 

för det obesvarbara. Hennes definition av nytta formuleras i detta rum, att sysselsätta sig med 

”[…] det som till nyttans försvar kan utföras med handen.”14 

 

Här slösas ingenting, här går inget till spillo och om än det till synes verkar som en krävande 

uppgift att gnida på såsfläckar dag in och dag ut är det flykten från kaoset. Om smulor skulle 

dyka upp på bordet (vilket det ofta gör eftersom hon inte är ensam i Hemmet) sveper hon med 

trasan och med detta förintar alla spår av oordning och tankar om förfall, allt blir uppfyllt och 

har ett givet sätt att bli utfört på. Lagrutans uppgifter är likgiltiga inför känslor, det finns 

endast en intention – att hålla rent och prydligt. Med detta menar jag att känslorna är likgiltiga 

inför hennes handrörelse med trasan över bordet. Trasan och bordet likaså. Men det finns 

någonting mer bakomliggande i städningens princip för henne. 

 

 

Städningens praktik 
 

                                                        
12 Lenngren, Anna Maria, Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon; Möller, Daniel & Schiöler, Niklas 
(red.), 251-253, Svensk poesi, Bonnier, Stockholm, 2016. 
13 Mannheimer. Handlingen: roman, 23. 
14 Ibid, 22. 
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Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok Tid att städa – om vardagsstädningens praktik och 

politik om de olika dimensioner av städningens mening och roll i människans liv. 

Ambjörnssons ärende ligger i att undersöka den genuskodade aspekten i sysslan samt hur 

klassfaktorer spelar in i ojämlik fördelning i städningens arbete. Hennes huvudsakliga syfte är 

dock att se på individnivå hur städning som vardagssyssla kan förstås som en existentiell 

sysselsättning. Vad finns det för värden i denna praktik och vad betyder den för enskilda 

individer? I sin inledning tar hon upp de egenskaper vi oftast relaterar till städning, någon som 

är stel och stressad, att städa är någonting nödvändigt och därmed också tråkigt. Men hon 

reflekterar även över hur man kan se, specifikt inom skönlitteratur, hur de karaktärer som 

ägnar sig åt detta och då ofta även har en personlighet som traditionellt speglar sysslan (stel 

och stressad), att det finns djupare betydelser i att hålla hemmet rent och organiserat.15 

Exempelvis att det är ett sätt att göra ett hem mer till ett hem, en plats där man kan trivas och 

må bra, att det även ofta har tendens att ordna upp det inre kaoset som finns hos karaktären. 

Att det rent av kan vara njutningsfullt och meningsgivande.16 Karaktären i Handlingen 

beskriver hur dessa sysslor ”[…] desinfekterar och lugnar.”17  Det både bokstavligen och 

mentalt renar och förintar det som luktar, det som skaver och stör blicken. Om än Lagrutan, 

som namnet avslöjar, styrs av regler, finns det ett lugn i att tillhöra och anpassa sig till en 

högre ordning där strukturen och tingen är fixerade. Att någonting är obligatoriskt och 

nyttogörande utesluter inte dess njutning eller tillfredsställelse för henne.  

 

Ibland återvänder hon till sin virkning när böckerna inte vill ta emot henne. Hon ”[…] går 

mekaniskt tillbaka” genom rummen, tillbaka till Lagrutan. 18 Likt henne njuter även jag av en 

lång promenad eller ett långkok i köket. Det praktiska arbetet, den vanemässiga nyttan segrar 

ofta. Att ta hand om sin tillvaro i bokstavlig mening är att ta hand om sig själv och sitt eget 

mående, att behålla kontrollen över sina känslor. Att hålla skrinet låst och undangömt, ”[…] 

det som icke-blev, som ännu-ej”. Nyttan gör henne tillfreds på ett sätt lusten aldrig kan, hon 

kan aldrig bli nöjd i lustens tecken, för hur kan hon se resultatet av det? Hur kan hon säkert 

veta vad lusten vill? Begäret kan aldrig kan bli uppfyllt. Man kanske skulle kunna hävda att 

nyttan, ja, städningen, väl heller aldrig tar slut. Karaktären hänvisar ofta nyttan till rörelsen 

och att alltid finnas till hands. Tröttheten är möjligen beviset på nyttan, att fysiskt röra på sig 

och anstränga sig till sitt yttersta för att putsa ytan ren, blank och spårlös. Alternativet är att 

                                                        
15 Ambjörnsson, Fanny, Tid att städa: om vardagsstädningens praktik och politik, Ordfront, Stockholm, 2018, 
12f. 
16 Mannheimer. Handlingen: roman, 12f. 
17 Ibid, 22. 
18 Ibid, 43. 
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stanna upp rent fysiskt, att låta armarna falla, vilket innebär att öppna upp för tankens 

rörelsefrihet. Vad skulle det resultera i?  

 

Jonna Bornemark beskriver tankens rörelsefrihet som människans möjlighet att röra sig bland 

minnen, förutsättningen till kreativitet och fantasi – att det skapas ett avstånd från dessa 

aspekter och våra omedelbara begär. Man kan även se det som befrielsen från det materiella 

och istället kunna gå in i saker som tid och teori, att föreställa sig någonting annat än det som 

står framför mig just nu. Denna förmåga är på ett sätt oändlig.19 Befrielsen från det materiella 

är att överge nyttan och gå in i något annat som inte har ett tydligt syfte. Det avståndet som 

Bornemark beskriver mellan oss själva och begäret är den abstraktion som karaktären inte 

klarar av att befinna sig i, den har förmågan att sluka henne i dess frågor om liv och död eller 

tvärtom, att abstraktionen stänger henne ute. I vilket fall har hon förlorat. Hon säger: ”Jag vet 

inte om jag står ut med att det inte finns någon Handling.”20 Utan handens och kroppens 

fysiska kontakt till tillvaron och handlingarna finns ingenting att hålla fast hennes existens i, 

syftet med livet måste ses framför henne, bokstavligen med ögat.  

 

Tröttheten är möjligen, som jag skrev tidigare: nyttan, men hon kan se med blotta ögat när det 

ska göras och när det är gjort. Att läsa, att tänka, att fråga om man verkligen vet något – det är 

ett oändligt arbete, kanske på ytan en lyx, men i huvudet är det ett elände. Hon blir aldrig klar, 

det är aldrig nog, det går alltid att göra mer. Så det ligger där i händerna på hennes egen ork, 

om hon hade orken skulle hon kunna göra vad som helst. Det lustfyllda är ouppnåeligt på det 

sättet. Och kanske verkar det orimligt, för är inte den lusten hos människan, vad den än 

innebär, någonting innerligt och grundläggande? Men lusten är för henne heller inte alltid 

självklar, den har en annan utformning, inte alltid närvarande i hennes tillvaro. Hon säger: 

”Att ha någonting för handen försäkrar mig om att onyttan ännu inte helt spridit sin storslagna 

abstraktion över min boning.”21 Att man slipper tänka på livet medans man lever det. 

 

 

Tillvaron och det abstraktas plats 
 
Annelie Bränström Öhman skriver i en artikel om kaksmulor och kärlek, hur en syssla som 

bakning glömts bort inom litteraturforskningen. Hon menar att dessa sysslor, hemarbetet, 

                                                        
19 Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik: en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg, 1. uppl., 
Volante, Stockholm, 2015, 64f. 
20 Mannheimer. Handlingen: roman, 29. 
21 Ibid, 43. 
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städningen och matlagningen i sig berättar om det tunga, emotionella inre livet för de 

hemmafruar som skrivs fram i litteraturen och vilka begränsade möjligheter som kvarstod för 

karaktärerna i deras samtid. Hon utgår ifrån Kristina Sandbergs trilogi om Maj som utspelar 

sig under mitten av 1900-talet i Örnsköldsvik, och i hennes artikel vill hon uppvärdera och ta 

fram frågor om kärlek och existens som kan hänvisas till deras handlingar, bland annat att 

analysera hur hemmafrurollen framställts inom skönlitteraturen. Bränström Öhman menar att 

dessa hemmafruar i skönlitteraturen ”[…] bakar inte för att döda utan för att slippa tänka på 

döden. Ibland hjälper det. Ibland inte.” 22 Det är en överlevnadsstrategi för att hantera 

missnöjet, sveket och den instängdhet inom hemmets väggar som hotar livsglädjen. På samma 

sätt blir denna praxis av städning ett sätt att mota de svindlande och obehagliga insikterna om 

livet. Detta är även vad karaktären i Handlingen gör; och att det samtidigt innebär att hålla i 

schack den inre viljan att röra sig vidare, att ignorera allt det som finns utanför hemmet, de 

möjligheter som kanske skulle stå öppna för en, för att stanna upp och nöja sig med ens 

nuvarande situation. Med andra ord att hålla det bågnade skrinet i schack. ”Det gör mig rädd 

att Målet bytts ut mot Döden.”23 Så länge allt är i rörelse finns ingen bestämd slutpunkt, men 

när hennes hem blir Hemmet, när rummen utgör hennes värld är rörelsen intakt. Denna 

smärtsamma insikt om livets slut måste isoleras från verkligheten och förankra sig i någonting 

konkret och handfast. Allt går att sopa bort om man arbetar nog länge, alla fläckar går att 

gnida bort om man står kvar nog länge. Men så är hon mycket medveten om hennes 

bortvända blick från livets oundvikliga faktum: ”[…] som om döden skulle stå maktlös inför 

ett lapptäcke?”24 Man kan även se det som en frizon där hon har full makt och kontroll där allt 

annat i Hemmet rör sig efter sitt eget mönster, strukturen är meningsgivande. Hon har något 

som är hennes eget, något hon även söker i böckerna – det egna arbetet med böckerna och 

tänkandet. 

 

Det egna arbetet med böckerna utgör karaktärens mål, det är det som läsningen av 

Litteraturens nollpunkt syftar till, hon har börjat – äntligen! Men hon kan inte endast gå med 

boken innanför byxlinningen i hopp om att innehållet ska gnidas nog hårt mot hennes hud och 

överföras till henne.25 Det krävs en själens, en tankens arbete. Det som jag nu vill undersöka 

är hur karaktärens två poler: det ena städningen och det andra läsandet och relationen till 

                                                        
22 Bränström Öhman, Annelie. ”Är inte att komma och kräva kärlek en smula mycket begärt? Om kärleksvägran 
och småkakor i Kristina Sandbergs Maj-trilogi. Tidskrift för genusvetenskap. vol 37, nr 2 (2016): 11-32. 16. doi: 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/3598/3002 (Hämtad 2019-01-06) 
23 Mannheimer. Handlingen: roman, 20. 
24 Ibid, 44. 
25 Ibid, 68. 
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böckerna samspelar eller motarbetar varandras existens. Jag vill undersöka varför de ter sig 

som motsatser till varandra i hennes syn på respektive praktik.  

 

Av Hemmets rum är det Lagrutans funktion och Rummet med Ryggarna (biblioteket) som 

står i motsats. Hennes önskan och innersta vilja är att motståndslöst träda in i böckernas värld. 

Denna vilja motiveras som ett sätt att vara sann mot sig själv, men även att utmana sig själv 

och att utmaningen i sig ska resultera i en mer ”äkta” människa. Utmaningen grundar sig i det 

intellektuella, abstrakta och poetiska bildandet. Hon beskriver detta bildande som sådant: 

 
I Hemmets lugna vrå ska jag äntligen få ro att arbeta, alltså genom stil, form, angelägenhet, 
musikalitet, lust och kunskap äntligen fördjupa mig […] Min själ ska flytta in i mitt fläsk. 

[…] I Hemmet ska jag bli fet, bli mer av allt, mer människa, mer kropp, mer minne. […] 

Jag ska bli lärd och min kropp ska ta formen av en hydda.26 
 

Det är tydligt att detta handlar om både en kroppslig och själslig strävan, att det är någonting 

som sträcker sig till och med utanför det – att bli någonting utanför, utöver sig själv. Men det 

finns även ett anspråk på en specifik roll, att hon har en tydlig bild av hur en sådan människa 

ter sig, hur den kommer känna sig och på vilka grunder. Det hon söker är äkthet och 

autenticiteten, att böckerna ska utgöra hennes livslust. Detta står i motsats mot den stela och 

pedanta roll hon intar i Lagrutan, där städningen och det praktiska arbetet endast är en 

”dekor” för henne, en mask för det verkliga innehållet som undviks. Precis som Ambjörnsson 

gestaltar en viss personlighetstyp i relation till städning har karaktären i Handlingen en 

längtan efter en kroppslig och identitetsrelaterad förvandling, kroppen ska passa ihop med 

själen och tvärtom, att även hon ska tillhöra de invigda som jag beskriver ovan i romanens 

sammanfattning.27 Hon måste förstöra städandets roll för att uppnå den nya. Hon undrar: 

”Hur, jag frågar bara, ska jag kunna iscensätta livet framför en kuliss och samtidigt vara 

beredd på autenticitetens överraskningar?”28 När wettextrasan så att säga suger upp hennes 

spontanitet och lekfullhet, hur ska hon då kunna mäta sig med böckernas och det abstrakta 

tänkandets öppenhet? Att städa är att upprätthålla denna kuliss, den förutsägbara tillvaron 

samt den person hon är. Hon tycker sig stå i vägen för sig själv och sitt eget läsande.  

 

För att återgå till städningens praktik och Bränström Öhmans artikel så har dessa roller, både 

den bakande hemmafrun och karaktären i Handlingen samma typ av roll men på väldigt olika 

                                                        
26 Mannheimer. Handlingen: roman, 18f. 
27 Ambjörnsson. Tid att städa: om vardagsstädningens praktik och politik, 12. 
28 Mannheimer. Handlingen: roman, 17. 
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grunder och i olika tider. Konsekvenserna för upplösandet av deras roller har dock många 

likheter med varandra vad gäller identitet och tillvaro. I romanen menar hon:  

 
För att bli lärd och övermänniskorusig, för att förglömma det bokstavliga, rummets summa 

summarum och ge mig ut i den labyrintiska lösgjorda sanningen måste jag stå öppen för 

livet och utstå att livet leder till döden.29 

 

Hon kan inte längre maskera det ”verkliga innehållet” i sitt liv genom att presentera en spårlös 

och skinande yta framför sig. Men att ge upp dessa praktiska sysslor är också att ge upp sin 

kontroll och på något sätt sin identitet, det enda hon känner till. Hennes tankar om dessa två 

olika roller omöjliggör varandra på så sätt. Med det menar hon att nyttan dödar lusten, men 

lusten innebär även att acceptera kaos. Strukturen i livet som var hennes meningsbyggnad har 

rasat. 

 

Följaktligen skulle den kvinna som Annelie Bränström Öhman beskriver vara tvingad att 

möta stora konsekvenser om hon inte följde de regler som samhället upprätthöll för henne och 

den roll det tvingat in henne i. Om hon inte bakade (eller bakade på fel sätt), inte städade eller 

tog hand om sitt utseende och istället gav efter för sin lust har hon svikit sin roll i livet. 

Hemmet utgjorde kvinnans identitet, hon som ”[…] transformeras till en snigelliknande 

varelse som förväntas bära sitt hem, sitt hus, på ryggen, vart hon än går.”30 Att överge nyttan 

och hemmets uppgifter för lusten skulle bli hennes fall utifrån den roll hon är tänkt att besitta, 

hennes identitet. Lusten är frigörandet men också uppoffrandet, och mest troligt också fallet 

eftersom denna kvinna befinner sig i den patriarkala ordningen. Lusten skulle förslagsvis 

innebära att hon tilläts sysselsätta sig med sitt intresse, men intressen är tidskrävande och ger 

självförtroende. Dessutom skulle det i samma stund falla ner disk på hennes arbetsbord, tills 

det var belamrat och omöjligt att sitta vid.  

 

Huvudkaraktären i Handlingen letar ivrigt efter disken på andras bord, hon ingår inte i en 

sådan patriarkal ordning, hon möter inga krav utanför henne själv att inta en sådan roll. Hon 

är fri, hon har möjlighet att ta egna val i livet och ge sig hän åt vad än hon vill utan större 

konsekvenser förutom inom henne själv. Att sitta och läsa en hel dag skulle inte definiera 

henne som en ”dålig husmor” exempelvis. Bränström Öhman beskriver i sin text en kvinna 

som på något vis är dömd till mening i livet. Oberoende om denna mening är önskad eller 

                                                        
29 Mannheimer. Handlingen: roman, 21. 
30 Bränström Öhman, Annelie. ”Är inte att komma och kräva kärlek en smula mycket begärt? Om kärleksvägran 
och småkakor i Kristina Sandbergs Maj-trilogi. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/3598/3002  
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begränsande så fyller hennes livsuppgifter ett tydligt syfte. Handlingens karaktär är snarare 

dömd till frihet, såsom Jean-Paul Sartre uttrycker det. Han menar att baksidan av människans 

frihet är att den präglas av en tomhet i varje beslut, varje försök att definiera en själv bevisar 

endast hur ombytbara våra roller är.31 Detta ger henne en möjlighet till att just skapa sin egen 

mening, men denna mening som hon söker att upprätthålla, att hålla ordning på kaoset i form 

av praktiskt arbete och städning, uppfyller inte hennes ideal av vad en människa bör 

värdesätta – hon är inte ”sann” mot sig själv. Hon inser hur allt krackelerar, allt måste börjas 

om på nytt, hon måste återanpassa sig, förändra sig, ingenting kan förbli statiskt. Nyttan är 

frigörande i den bemärkelsen att den ger henne en känsla av kontroll, men hon menar att 

kontroll inte kan sammanlänkas med läsandets plats och tänkande, ”abstraktionens sumpiga 

nästan-kanske-snart-eller-inte-knarrande tiljor”.32 Jag tänker på Nina Björks konstaterande i 

en värld vars främsta mål är att vara ren och fräsch i en kapitalistisk värld som tjänar på att 

kvinnor vill vaxa underlivet och dofta lavendel: ”Jag vill vara trasig, svart och söndrig.”33 Det 

är upproret mot normen, men det är även riskfyllt och uppoffrande att bokstavligen visa på 

livets och tillvarons förfall. Att låta sprickorna synas, att välkomna smutsen.  

 

För att bli en läsande människa måste hon ge upp det skinande och väldoftande hemmet för 

att komma åt det som är ”äkta”, det lustfyllda läsandet. Men det lustfyllda kan vara en ensam 

syssla, friheten att skapa egen mening utifrån de autentiska idealen är nu upp till henne själv 

att tolka, vad har hon själv bestämt och vad är endast externa krav? Hur kan någonsin lust 

uppnås om det inleds, som det gör i hennes fall, med ett ’bör’? Kan det då finnas någonting 

autentiskt och äkta överhuvudtaget i hennes tillvaro?  

 

Lust – ett försök till en definition 
 
Hittills har lusten fått stå som motsatspar till nyttan, och allt som detta inte bestått av, vilket i 

sig inte är en felaktig tolkning av karaktärens uppfattning av begreppet. Lusten för henne är 

motsägelsefull i att den både är en böjelse, något att kapitulera inför, och samtidigt något hon 

ser som att göra sig själv en tjänst i att det leder henne närmare till sitt ”rätta jag”, det är ett 

sätt att upphöja sig. Lusten är sättet att göra sysslorna rättvisa men även sig själv. Den är inte 

                                                        
31 Crowell, Steven, Existentialism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2017), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/existentialism/ (Hämtad 2019-01-05) 
32 Mannheimer. Handlingen: roman, 28. 
33 Björk, Nina. Nina Björk: Haha Kirchsteiger! Jag går här i det gamla och trasiga och gör motstånd mot 
inredningsprogrammen. Dagens Nyheter. 2007-03-25. https://www.dn.se/arkiv/kultur/nina-bjork-haha-
kirchsteiger-jag-gar-har-i-det-gamla-och-trasiga-och-gor-motstand-mot/ (Hämtad 2019-01-17) 
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nödvändigtvis kopplad till njutning, utan snarare en lust efter mening, efter intellektuell 

kunskap, en lust till att bli lustfylld – nyfiken på hennes livs potential. Om man tänker att 

nyttan samspelar med de hanterliga tingen och det praktiska arbetet, ser hon lusten som det 

som stiger över detta. Det lustfyllda är det som samtalar med fantasin och kreativiteten. Man 

kan se lusten som tankens och själens rörelsefrihet, samma typ av tankens rörelsefrihet som 

jag nämner tidigare, den som i relation till nyttan blir hotande. Lusten definieras även som 

livsrörelsen, att inte nöja sig utan ”att med liv och lust leta vidare.”34 Man kan tänka sig att 

lusten skulle anspela på att ge upp sina mål, en typ av lathet, att lägga sig ner på sängen 

istället för att städa för att ”man har lust till det”. Men för henne är lusten tankeförmågans 

maskineri, medvetenheten om världen och ett sätt att mana den till vidgade vyer, både till det 

okända och med detta, även det obehagliga eller ångestingivande. Hon söker en plats för det 

som inte får plats i hennes struktur, det som skaver och ligger i skåp och lådor, gömda i ett 

vackert hem. Lusten är därmed en längtan efter autenticitet – att inte gömma sig själv i detta, 

på ytan, vackra hem.   

 

Under sin läsning av Litteraturens nollpunkt når hon en dag en punkt där hon ifrågasätter sitt 

val, uppgivet frågar hon varför just detta val av bok talar till henne, varför är det så viktigt att 

framhärda i detta mål? När hon kommit till sans och är åter besluten att fortsätta sitt läsande 

säger hon: ”Och vad lust och begäret beträffar så ska jag se till att väga upp på annat sätt.”35 

Hon ser en våg i tillvaron som alltid måste balanseras mellan det konstruerade och 

strukturerade livet och det genuina intresset och lusten. Hon menar i denna scen alltså att 

livets maskineri, nyttans tjänst och det stela har fått övertaget – hon måste så att säga tvinga 

sig till att läsa vilket inte är förenligt med böckerna och abstraktionen, den autentiska 

upplevelsen. Därför krävs något annat för att väga upp frånvarandet av lusten. Hon äter en 

stor frukost utan tanke på fett eller socker och sätter sig och fortsätter med sitt läsande. 

Hennes bildande blir till någonting kroppsligt, lusten är det glupska, likt den inställning hon 

vill ha inför texterna. Men innan måste hon måste skapa en kropp där texterna, abstraktionen 

och frågorna kan få plats i henne.  

 

Ett hinder uppkommer även med Roland Barthes, då Máram, hennes partner flera gånger 

påpekar varför hon hakat upp sig på just Litteraturens nollpunkt, varför inte någon av hans 

senare verk skulle passa bättre? ”[…] detta att han drabbas av lusten, att han genomsyras av 

begäret i sitt förhållande till litteraturen, till tänkandet, det blir förstås en vändning, det 

                                                        
34 Mannheimer. Handlingen: roman, 71. 
35 Ibid, 89. 
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omkullkastar på ett sätt hans eget strukturalistiska bygge.”36 Det finns därav en annan sida, ett 

mål, där Barthes äntligen hittat lusten dit även hon själv vill. Hon ser det som ett tecken: 

”Varför skulle jag inte istället välja de texter av Roland Barthes som går i lustens tecken?”37 

Hon har ännu inte drabbats av lusten, hon lever kvar i sitt eget strukturalistiska bygge av 

tillvaron och böckerna. De förenas i denna världssyn, Barthes och hon själv, hon har tidigare 

tillskrivit litteraturen en metafysisk roll, det som finns bortom våra sinnen, det vi människor 

inte kan begripa, språket kommer från någon mer universell plats. Men denna storhet landar 

inte i henne, det är för svårgripbart.  

 

Hon läser när Roland Barthes beskriver passé simple och romanens formspråk. Han menar att 

den ”pekar ut sin mask”, att romanen således ”har till uppgift att på en och samma gång 

maskera verkligheten och samtidigt rikta uppmärksamheten på masken.”38 Den har en form 

som konstituerar dess existens, utgör dess existens, det är den ordnade berättelsen med en 

början och ett slut. Den innehåller ”en lagbunden ordning och följaktligen… ett 

välbefinnande.”39 Romanen är därmed greppbar på ett annat vis, det finns en logik. Boken har 

precis som livet, en kuliss och ett iscensättande. Hans struktur är möjligen förlåtande för 

hennes bristande lust, att romanen inte är någonting utöver det hon kan förstå. Eller snarare, 

ger hans teori en insikt om att även litteraturen har ett hantverk, det är ingenting som inte går 

att beskriva. Hon menar att hur man kan förstå hans poäng med formspråket är ”ett sätt att 

skifta fokus från längtan att kunna göra det onaturliga naturligt till att underkasta sig det 

faktum att det naturliga inte existerar bland skapade skapelser”, texten och böckerna är 

onaturliga som allt annat.40 

 

Det kvarstår dock en känsla av felaktighet i hennes val av begynnelsebok, hon menar 

fortfarande att det inte finns någon struktur i det väldiga oöverblickbara som kallas 

litteraturen och livet. Det är viktigt att påpeka att struktur för henne innebär inte endast 

ordning eller mönster, det går även ihop med ”iscensättande” eller ”konstruktion”, någonting 

som inte är ”egentligt”. Struktur är alltså något som ses som motsättningen till autenticitet – 

förutsättningen till läsning.  

 

                                                        
36 Mannheimer. Handlingen: roman, 88. 
37 Ibid, 88. 
38 Barthes, Roland, Litteraturens nollpunkt, Arkiv förlag/A-Z förlag, 1966, 27. 
39 Ibid, 25. 
40 Mannheimer. Handlingen: roman, 137. 
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Autenticitet och lust 
 
Autenticitet är något som karaktären ofta indirekt hänvisar till i sin strävan efter det lustfyllda. 

Hur kan man då förstå ’autenticitet’? En grundläggande definition innebär att vara trogen 

originalet, att någonting är tillförlitligt i vad det utsäger sig för att vara.41 Ett exempel kan 

vara hur man ser på konstarter: Barthes skriver om skillnaden mellan den västerländska 

romanen och den kinesiska konstens tradition, där den kinesiska konstens verk är en exakt 

imitation av verkligheten och i detta kriterium avgörs dess värde. Det ska inte synas hur eller 

av vem motivet skapats: ”där får ingenting […] skilja det naturliga föremålet från det 

artificiella.”42 Jag menar att man kanske kan synliggöra en strävan efter högsta autenticitet i 

detta exempel. Följaktligen, och kanske det som är för romanen mest relevant, är hur 

autenticitet relaterar till människan. Med denna fråga följer flera andra frågor som måste ingå 

i en sådan diskussion. Att vara en autentisk människa översätts mer eller mindre till att vara 

sann mot sig själv, att vara originalet av sig själv. Man måste därmed först och främst fråga 

sig vad det betyder att vara sig själv? Ett förslag kan vara att man oundvikligen alltid är sig 

själv, alla beslut, alla handlingar görs av dig oavsett om du reflekterar över om de är 

autentiska eller inte. Ett annat svar på detta skulle vara att det i vissa fall finns externa krav 

som får oss att handla på specifika sätt och därmed får makten att definiera vilka vi är – å 

andra sidan kommer vi som människor uppfatta dessa externa krav och hantera dem utifrån 

vilka vi är, vilket kanske gör oss sanna i oss själva ändå.43  

 

Inom existentialismen används autenticitet som ett mått i att skapa sig själv. Skapar jag mig 

själv från grunden eller avgör de roller jag intar vem jag är? Jag kan ge mig hän en roll till 

följd av plikt, och detta kan då ses som det moraliskt rätta om jag ger mig hän för pliktens 

skull. Men i en existentiell bemärkelse finns ytterligare frågor att ställa. Att handla utav plikt 

för att det är så ”en” gör, eller om jag gör det som ett val ”för mig själv” avgör måttet av 

autenticitet. Om jag så att säga tar mig an plikten av något med motivet att jag gör det som 

mig själv, skulle detta vara mer autentiskt handlande. I båda fallen kan man se det som att jag 

gjort det rätta valet, av plikt. Men i det ena fallet har jag gjort det som mig själv.44 Autenticitet 

kan därmed också ses som ett sätt att skapa sig själv genom självstyre. Att målmedvetet 

                                                        
41 Varga, Somogy och Guignon, Charles. Authenticity. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2017. Edward 
N. Zalta (ed), https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/authenticity (Hämtad 2019-01-05) 
42 Barthes. Litteraturens nollpunkt, 27. 
43 Varga, Somogy och Guignon, Charles. Authenticity. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2017. Edward 
N. Zalta (ed), https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/authenticity (Hämtad 2019-01-05) 
44 Crowell, Steven, Existentialism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2017), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/existentialism/ (Hämtad 2019-01-05) 
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förbinda sig till en roll och förstå dess innebörd, de regler och det sättet att vara i världen ger 

också en typ av autenticitet.45 Det är dessa frågor huvudkaraktären står inför med frågan om 

lusten och nyttan. Att konstruera mönster och strukturer i tillvaron, att se njutning i de 

hanterliga tingen kan därmed ses som ett sätt att upprätthålla syfte och mening i livet. Varför 

detta inte för henne ses som sitt autentiska jag är att hon ser detta som just en påhittad kuliss, 

det är något hon ”lurar” sig själv med, en yta för att hantera livet. Men det finns det bågnade 

skrinet som hon hänvisar till, så länge detta är undangömt kan hon inte hävda sitt liv och sig 

själv som autentisk. Gör hon dessa hushållssysslor för att ”en” bör göra dem i en sådan 

situation hon befinner sig i? Eller gör hon dem i ett meningsgivande syfte?  

 

Läsandet blir för karaktären en fråga om när hon har tillträde i böckerna, hon beskriver en 

dualism mellan ett lustfyllt läsande och det som görs i nyttans tjänst: ”min fars insisterande på 

att flitigheten med böckerna är det enda rätta.”46 Flitigheten är något som hon menar har med 

arbete att göra, att medvetet sitta kvar trots att det inte talar till lusten. Att läsandet rent utav 

får tillåtelse att kännas krystat. Men som jag konstaterat ovan, kan kravet eller ”plikten” att 

läsa inte bara komma från externa krav, att läsa för att ”en” bör göra det. För att göra både sig 

själv och sin läsning autentisk och sann mot sig själv måste hon också förstå varför hon vill ge 

sig hän den sysslan, vad böckerna innebär – inte bara i allmän bemärkelse, utan för henne 

själv. Det måste finnas någon typ av hängivelse, ett intresse för att säkra att hon vet vem hon 

är och att hon läser som sig själv. Det som skapar komplikationer är dock att hon menar att 

lusten är något som måste springa ur den inre viljan, snarare än från yttre omständigheter. 

Enligt dessa ideal är enda sättet för henne att läsa genom att ha en inre lust – hon kan inte 

bestämma sig för att inta den rollen, att med ”flitighet” läsa. Det hon snarare måste göra upp 

med är de ideal hon har på läsandets intentioner och den läsande människans ansikte. För 

henne innebär den autentiska människan inneha spontaniteten, det glupska och lustfyllda, det 

är så man är sann mot sig själv som ett allmänmänskligt faktum, men uppenbarligen inte för 

henne. Dessa yttre krav ter sig snarare som omöjliga för henne att uppfylla. Kan hon inte, 

förslagsvis, plocka fram boken, såsom hon plockar fram sopkvasten, och svepa fram och 

tillbaka så att det till sist blir tydligt, golvet är rent, tills att hon kan se bokstäverna i 

materialet? 

 

                                                        
45 Crowell, Steven, Existentialism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (2017), Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/existentialism/ 
46 Mannheimer. Handlingen: roman, 55. 
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Hon besvarar det med: ”Kanske går det att virka en text och skriva ett lapptäcke […]”47 

Kanske finns det inga större motsättningar mellan hantverket och böckerna, det praktiska och 

det abstraktas land, allt är iklätt underliggande idéer och motiv oavsett, allt har en 

konstruktion. Allt har blivit skapat i ett syfte och blivit bestämt. Om självstyrande också är ett 

typ av autentiskt sätt att vara på, är hennes intentioner inte oviktiga, men de avgör inte sättet 

hon är sann mot sig själv. Det utesluter inte heller att hon kan ge sig hän dess innehåll eller 

förstå innebörden av varför man läser. Att tvinga sig till att ha lust är per definition omöjligt. 

Att se till nyttans värden i litteraturen, att det är bra för en, för att det ger en kunskap är då 

hennes enda möjlighet att närma sig böckerna. Som hennes far uttrycker det: ”Det är bra att 

du förkovrar dig, att säga någonting annat vore att hyckla.”48 Hon översätter ”förkovra” till att 

hålla ut, att acceptera den inre motgången. Det är kunskapen och målet som är huvudsaken. 

Därmed skulle det autentiska betyda att sitta kvar, beslutsamt, och fortsätta sitt läsande. 

Bildandet genom böckerna ses därav som denna själsliga förvandling, att böckernas kunskap 

inkorporeras i henne själv. Det autentiska kan från en sådan synvinkel vara detta uthärdande. 

Hon bestämmer därav över sin inre, klagande röst som tvivlar på att hennes inträde är rättvist 

i sin brist på lust. 

 

Ryggarnas funktion och karaktärsdrag 
 
Låt mig föra denna diskussion till böckerna, eller Ryggarna, som hon kallar dem. Vad besitter 

de för egenskaper för henne och vad har de för roll i hennes inre konflikt? I Hemmet finns ett 

bibliotek i vilket hon inträder med skräckblandad förtjusning. Med anledning av sin 

uppfostran, möjligen egna uppfattningar och samhällets påverkan betraktar hon denna plats 

som nästintill helig. Det är överväldigande för henne att blicka upp mot hyllorna och se 

böckernas ryggar. Även om det tar emot att plocka fram dem och vända på dem som hennes 

föräldrar brukar göra, njuter hon av att betrakta titlarna och veta vad de står för. En sak som 

hon ofta återvänder till i relation till böckerna är deras förbundenhet och att de tillsammans 

står över henne i sitt väldiga kollektiv av berättelser med historisk tyngd, de bär på oceaner av 

tankar och känslor, en medvetenhet om människan och livet. Att hon själv aldrig kan mätas 

med deras värde, tänk att av misstag sätta sin egen betydelse för högt – ”en fruktansvärd 

tanke.”49 Hon är den lilla människan, att ställa sig i position att erövra böckernas budskap 

ställer hon sig ambivalent inför. Har hon denna tillåtelsen? Och är denna erövring 

                                                        
47 Mannheimer. Handlingen: roman, 138. 
48 Ibid, 53. 
49 Mannheimer. Handlingen: roman, 41. 
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överhuvudtaget möjlig? Samtidigt kopplas det till hur hon måste bete sig på ett sådant sätt för 

att höra till de invigda, att vända på böckerna, ta sig friheten att tolka och sätta sig själv i 

relation till texten. 

 

Trädliknelsen i relation till böckernas förbundenhet återkommer även senare i romanen, vilket 

hör ihop med hur hon refererar till skapelseberättelsen och hur hon, likt Eva ätit av äpplet 

”vilket skapat en ravin mellan mig och paradiset.” Att hon tidigare läst, inte kunnat motstå 

lusten att bita i äpplet men av fel anledning, att hon snarare läst för att hon borde göra det, 

inte för att hon haft en inre vilja eller lust till det. Detta har skapat ett avstånd från henne till 

böckerna. Trots att referensen till skapelseberättelsen snarare kan tolkas som ett något 

komiskt och ironiskt inslag i hennes uppgivna tillstånd, kvarstår det som intressant att 

diskutera med tanke på att hennes koppling till ordning och en överordnad makt och tillvarons 

struktur träder fram gång på gång. Det finns en önskan att allt som råder i hennes liv ska ha en 

logisk förklaring i ett historisk skeende eller en högre makt. Därmed kan det ses som ett 

försök från hennes sida att befria sig från sin frihet. Hon menar att hon uppenbarligen inte kan 

hitta svaret i sig själv, inte heller litteraturen som blivit tydligt, så var ska hon leta om inte i 

Bibeln (väl medveten om att detta också är en bok och om sin egen inskränkthet i den 

västerländska kulturen). 

 

Hon försöker skapa en ordning i sitt bibliotek, en ordning som möjligen låter mer organiserad 

än vad den är. Eftersom den motståndslösa relation till böckerna inte var något som kunde 

läras ut, utan var något som skulle komma från en inre plats i varje människa, vilka böcker 

som var för en själv, vilka böcker lusten talade till, är böckernas ordning snarare ett sätt för 

henne att göra dem hanterliga. Detta anspelar även på viljan till en högre makt och att sätta in 

böckerna i en meningsfull struktur med klara regler, något som har en logik utanför henne 

själv och lusten. Men för henne fanns alltid en annan sida: ”Risken att det kunde vara fel 

Rygg i fel tid på fel plats”50, detta skapade hennes osäkerhet och utanförskap, en rädsla att 

inte göra böckerna rättvisa. Hennes överblick och struktur av böckerna blev snarare ett 

avståndstagande: ”Världens väldighet, den oöverblickbara världen är någonstans, överallt. Att 

ge namn åt det som är oöverblickbart skapar ordning i det att den som säger det, skriver det, 

ställer sig utanför och tittar.”51 Denna erövring av böckerna blir för henne snarare ett 

avståndstagande än att hantera dem naturligt och världsvant som de invigda. Med detta menas 

att abstraktionen, litteraturen (det oöverblickbara) måste få bestå odefinierat, om hon var en 

                                                        
50 Mannheimer. Handlingen: roman, 33. 
51 Ibid, 76. 
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del av det skulle hon inte känna denna besatthet av att uttyda det – hon skulle veta det, och i 

den vetskapen ingå i den erfarenheten. Hon menar än en gång att sökandet efter den ideala 

relationen med böckerna misslyckas och detta misslyckande består i hennes försök, det är en 

omöjlighet. Hon är inte skyddad av Lagrutans organisering på denna plats, nyttans praktik att 

genomföra saker i ett tydligt, tveklöst syfte. ”Böckerna korresponderar inte med nyttan.”52 

 

Kontroll och maktlöshet 
 
Ett centralt tema i boken är spänningen mellan att ha kontroll eller vara maktlös inför livets 

omständigheter. I första delen av denna uppsats är det tydligt att städningen är kontrollen och 

att ge efter för lusten är maktlösheten. Hennes tanke kring livet som olika ordningar anspelar 

också på denna spänning, att sätta in böckerna i en struktur är kontrollingivande men att 

befinna sig i biblioteket kan även innebära att hon är maktlös inför dem eftersom böckerna 

ligger bortom hennes förstånd. Kontrollen utmärks av att hon kan handha sakerna, inte 

nödvändigtvis fysiskt, men att det finns en Handling var hon kan förutse början, mitt och slut. 

Maktlösheten å andra sidan, är hur kaos och abstraktionen inkräktar på hennes ordning och 

kontroll, att livet är opålitligt och att de situationer hon finner sig i inte går att kontrollera 

över. Jag vill nu se hur denna maktlöshet ter sig i samtalet med böckerna och vad den 

komplicerade relationen till böckerna skulle tänkas bestå i? I Rummet med Ryggarna är det 

tydligt att det inte är hon som har kontrollen: ”Har jag rätt eller inte rätt att vara i 

koncipierandets hus, bland frön och foster?”53 Med hänvisande till ”frön och foster” finns det 

även en koppling till ursprunget, att böckerna har med grunden till liv att göra, där kan hon 

inte jämföra sin egen ställning. Men allt detta måste hon acceptera i Rummet med Ryggarna, 

att de bär på en kunskap och någonting dolt hon aldrig kommer kunna erövra och ha i sin 

makt.  

 

Böckerna som subjekt 
 
I och med att Rummet med Ryggarna har denna status, talar hon om böckerna som subjekt 

och trots att de står över henne i rang, både har rättigheter och skyldigheter gentemot 

varandra. I sin tillbakablick kring motståndet till böckerna säger hon: ”Ryggarna sårade mig, 

eller var det jag som sårade dem?”54 Detta visar, och även på fler ställen, att böckerna bär på 

                                                        
52 Mannheimer, Handlingen: roman, 54. 
53 Ibid, 31. 
54 Ibid, 35. 
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en roll som subjekt, att de har en åsikt och att det som kommer i kontakt med dem kan 

reflekteras tillbaka. Hennes ”missbehandlande” av böckerna består i en typ av respektlöshet 

inför dem, att hon la dem under sig och försökte överblicka dem, att böckerna inte öppnade 

sig för henne då de kunde se hennes överlägsna attityd i att sätta in dem i en ordning. 

Böckernas sårande mot henne bestod istället i att de sågs som överlägsna henne, med kunskap 

som inte var för henne att tolka. Detta beskriver hon som att inte bli insläppt, eller som en fara 

för att bli uppslukad av dem. Det finns en rädsla åt båda dessa hållen.55 Hon skrattar åt sig 

själv om hennes förväntan att böckerna rent fysiskt ska reagera när hon står i biblioteket, men 

faktum kvarstår att hon söker efter någon typ av bekräftelse från dem, ett tecken på att hon är 

välkommen i denna miljön. De har en massa och materialitet, en plats i hyllan som på olika 

sätt kan konversera med henne. Hon vill kliva in i Rummet med Ryggarna både i fysisk och 

mental bemärkelse.  

 
Rita Felski undersöker hur identifikationsprocessen går till i läsakten och hur den kan 

förklaras mellan text och läsare. Att betrakta böcker som personer är vanligt till följd av 

igenkänning i en text, det är delvis så vi knyter an till den och njuter av dess innehåll. I en tid 

där vi försöker definiera oss själva i motsats och i relation till andra, är detta även 

förekommande när vi läser. Det förklarar hon med att vi läser i relation till en ”generell 

annan”. Eftersom självdefinition är något vi inte kan skapa av oss själva, i oss själva menar 

hon att texten står för det som jaget reflekterar mot, blir bekräftad och ifrågasätter sig själv 

mot. Texter har därmed ett sätt att relatera den enskilde människan till ett nät av kollektiva 

tankar, ideal och berättelser. Att relatera individen till samhället och världen.56 Karaktären 

använder även denna form i hur hon skapar meningsideal i relation till de människor omkring 

henne, vad hon är och vad hon inte är. 

  

Vi har därav en tendens att läsa böcker som subjekt, någonting att skapa vår egen identitet i 

relation till eller i motsats till. Men att behandla texten likt en person eller ett subjekt ger oss 

vilseledande konsekvenser. En text kan inte känna, tänka själv eller handla på eget bevåg. De 

kan endast ha en indirekt påverkan på världen genom den som läser och tolkar.57 För att tolka 

krävs dock att ta anspråk på sin tolkning, att erkänna den i relation till texten. Rita Felski 

menar dock att man kan fastställa att en bok inte ”bara” är ett objekt. I relation till läsaren 

skapas mening och olika lager av budskap – man kan tänka sig att böckerna står för någonting 
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56 Felski, Rita, Uses of literature, Blackwell Pub., Malden, Mass., 2008, 32f. 
57 Ibid. 
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utanför sig själva, insprängda med sätt att betrakta världen på och med komplexa och 

abstrakta tankegångar.58 Man skulle kunna se detta som hur Handlingens huvudkaraktär ser 

på böckernas roll, de bär på någonting utanför sig själva, har kontakt med aspekter utanför sin 

egen materialitet – det abstrakta utrymmet. Det finns en sådan aspekt i Handlingen som 

återkopplar till det jag skriver ovan om maktlöshet, att det resulterar i att hon intar en 

underlägsenhet i relation till texten, att texten bär på något som hon själv inte kan tolka eller 

förmedla. 

 

Hon vågar så att säga inte skriva in sin egen erfarenhet och kunskap i texten, vågar inte lite på 

att hennes tillträde är värdigt, hon har inte lusten och nyfikenheten för boken till att utföra en 

sådan identifikation och tolkning. Siri Hustvedt skriver om sitt eget läsande: ”Böcker blir 

antingen lössläppta eller tilltäppta av läsaren.”59 Stänger hon ute sig själv från böckerna, eller 

stänger de ute henne? Siri Hustvedt skriver: ”Även ängslan kan blockera tillträdet till böcker. 

Första gången jag försökte läsa Joyces Ulysses vid arton års ålder oroade jag mig så mycket 

för min okunskap att jag inte tog mig igenom den.”60 Det finns en aspekt utanför läsakten som 

måste förhandlas innan texten kan ha sin verkan på världen och i sin läsare, hon står i vägen 

för sin egen läsning och förståelse av den.  

 

Rita Felski menar även att en annan typ av identifikation i texter är att vi har en tendens att 

kolonisera dess betydelse – att göra det främmande till det egna, vi ser texten som objekt och 

vi själva som subjekt.61 Handlingens karaktär säger: ”Det är mitt mål att hantera Ryggarna 

hemtamt, utan skrupler, frimodigt och ja, glupskt.”62 Det finns därmed en vilja att i mötet med 

böckerna låta hennes personlighet upphöjas till en högre nivå än de. I det glupska tillståndet 

hon beskriver finns även en vilja att göra sig själv till subjektet, det som absorberar och 

reflekterar tillbaka och inte bara tar emot textens ord utan motstånd eller kritisk blick. Hon 

vill så att säga kontrollera sin tillvaro, men konsekvensen blir att hon står i vägen för sin egen 

förståelse och tolkning av texten. Boken blir ”tilltäppt” av henne, med Siri Hustvedts ord. 

Hustvedt fortsätter förklara sitt läsande av Joyces Ulysses: ”Några år senare intalade jag mig 

själv att försöka koppla av, att ta till mig det jag kunde, och romanen har nu blivit ett livfullt 

virrvarr av visuella, sensoriska och emotionella minnen som är mig mycket kära.”63 Ett 
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60 Ibid, 173f. 
61 Felski. Uses of literature, 27. 
62 Mannheimer. Handlingen: roman, 45. 
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kravlöst närmande texten innebär att släppa på sina egna tidigare erfarenheter och kunskaper, 

detta menar Hustvedt, kan vara ett mer tillåtande sätt att ta till sig texten. Men att släppa på 

sina egna krav och ideal i läsningen kan också innebära andra följder. 

 

Böckerna och maktlösheten 
 
Hon undrar: ”Vad är jag rädd för? Kanske tanken att boken å ena sidan ska sluka mig och inte 

jag den, eller å den andra att jag inte ska bli insläppt.”64 Att bli uppslukad i texten kan, som 

tidigare diskuterats, anspela på rädslan att förlora kontroll i lustens tecken, att ge sig in i 

abstraktionen som inte ger någon garanti på stabilitet och trygghet. Att ge sig hän i en text gör 

att hon tappar kontakten med sig själv och kan försvinna i den sfär av obesvarbara frågor om 

livet och existensen. Wolfgang Iser beskriver den läsande processen och de positioner som 

intas för respektive part. Han menar att för att en text ska införlivas och fullbordas krävs att 

läsaren intar ett slags tredje subjekt. För att ge texten utrymme menar han dels att läsaren 

måste skapa detta utrymme inom sig själv, att försöka se bortom de fördomar man bär med 

sig och den världssyn man så envist håller fast vid. Läsandet innebär att vi måste släppa det 

som gör oss till oss själva för att leva oss in i texten och nå dess yttersta verkan.65 Siri 

Hustvedt beskriver detta: ”Om jag läser kritiskt blandar sig mina egna ord in i det hela. Jag 

ställer frågor, tvivlar och undrar, men jag kan inte inta båda förhållningssätten samtidigt. 

Antingen läser jag boken eller också hejdar jag mig för att begrunda den.”66 Karaktären har 

med sina oro och medhavande frågor redan gått händelserna i förväg och på det sättet 

omöjliggjort fiktionens verkan. ”Tänk om dess komplicerade avancerade utsagor landar helt 

fel, förvrängs av min naivitet.”67 Hennes läsande av Litteraturens nollpunkt har en 

självmedvetenhet över läsakten som gör att hon talar med sig själv – inte texten. Hon kan inte 

både stå innanför texten och utanför. 

 

Iser menar att läsandet är en skapelseprocess, inte en bekräftelse på det man redan känner till, 

läsandet måste alltid innehålla en dimension av alienation och främmandegörande. När 

läsaren går in i texten skapas en tredje position som delvis fortfarande är läsarens mentala 

bild, men även, genom att författarens tankar ”ockuperar läsaren”, infinner sig en alienation 

                                                        
64 Mannheimer. Handlingen: roman, 46. 
65 Iser, Wolfgang. Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse. Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia 
(red.), Modern litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
1993, 337. 
66 Hustvedt. Leva, tänka, titta, 170. 
67 Mannheimer. Handlingen: roman, 104. 
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med textens ”jag” som läsaren intagit.68 ”[…] under läsandet blir läsaren det subjekt som utför 

tänkandet.” Roland Barthes tar sin teori ett steg längre i essän Författarens död. Han 

beskriver läsaren som textens bestämmelseort: ”men denna (bestämmelseort) kan inte längre 

vara personlig: läsaren är en människa utan historia, biografi, utan psykologi; han är bara 

någon.”69 Hon vill inte bli ”någon”, hon vill bli ”mer människa”, mer sig själv, fyllas av sin 

egen person genom böckerna. Det läsande som innebär att överlämna sitt inre för textens 

verkan skapar ett läsande som inkräktar på hennes kontroll, hon är maktlös inför deras verkan 

utanför sig själv. Det blir på något sätt en läsning som inte längre är personlig, hon kan inte 

styra hur texten landar i sig själv. Och möjligen anspelar Siri Hustvedts kravlösa läsande av 

Ulysses på denna tanke om att bara vara ”någon”, men för karaktären i Handlingen ligger ett 

annat hinder i läsakten, hennes ideal kring den läsande människan är avgörande för hur hon 

ska känna och hur hennes läsande ska gå till. Det lustfyllda läsandet är någonting som fyller 

en med insikter och kunskap, att vara mottagbar till det som texten säger, men det innebär 

även att lusten måste tala till texten – alltså kan hon inte bara vara ”någon”. Hon söker snarare 

någonting som skulle kunna beskrivas som sammanslutningen mellan kroppen, själen och 

böckerna, ”Min själ ska flytta in i mitt fläsk.”70 Böckerna ska vara en del av henne, och hon 

en del av böckerna. Siri Hustvedt beskriver hur läsning är en kroppslig handling, att det inte 

finns någon text innan den möts av en levande människa. ”Läsning är en handling som utförs 

i mänsklig tid, i kroppens tid, och den blir en del av kroppens rytmer, av hjärtslag och 

andning, av våra ögonrörelser, av våra fingrar som vänder blad […]”71 Men karaktärens 

relation i Handlingen ter sig mer som en olycklig kärleksrelation: ”Jag nuddar den helt lätt, 

Förvandlingen, smeker dess rygg med silket innan jag helt utmattad faller tillbaka i stolen.”72 

 

Dessa olika teorier problematiserar karaktärens möte med böckerna, specifikt i läsakten. Det 

finns två olika sidor vad gäller det lustfyllda för henne. Man skulle tänka att det menas med 

den text som har möjligheten att uppsluka henne, likt det tredje subjektet som Iser skriver om. 

Men att ”kolonisera” texten är för henne densamma princip som att tvinga tråden in i nålen 

som hon gör i Lagrutan. Att ge texten en odelad funktion och syfte, något hon kan kontrollera 

och besvara. Allt för att undvika abstraktion, och samtidigt vilja närma sig böckerna mer än 

allt annat. Jag vill nu undersöka det abstrakta, vad är abstraktionen för henne och hur kan man 

tolka kopplingen mellan böckerna, abstraktion och samt henne själv? 

                                                        
68 Iser. Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse, 340. 
69 Barthes, Roland. Författarens död; Tidskrift för Litteraturvetenskap; vol. 48, no. 3 (2018): 5-8, 8. 
70 Mannheimer. Handlingen: roman, 18. 
71 Hustvedt. Leva, tänka, titta, 170. 
72 Mannheimer. Handlingen: roman, 49. 
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Själen och böckerna 
 

”Det var då min själ, ja, jag kallade den så, känslan som värkte i mig, gjorde sig påmind […] 

Det var inte helt lätt att förklara, jag kunde knappt förklara för mig själv, jag hade bara att 

kapitulera inför min längtan.” 7374 Efter att befunnit sig kring hantverkets arbete under en 

längre tid beskriver hon denna längtan efter någonting annat, någonting som fattades. Denna 

längtan tog henne tillbaka till böckerna. ”Jag längtade efter deras vindlande meningar.”75 Det 

finns något som fattas i hennes dåvarande tillvaro, att tankegångarna och känslorna inte fick 

plats någonstans. Trots att relationen till böckerna innehåller ett motstånd beskriver hon att 

det finns någonting djupt i henne, såsom även jag själv beskriver det, insikten att jag är en 

läsande människa. Hon vill vara nära dem. Jag vill förklara denna närhet till böckerna som 

hon söker i form av och med hjälp av abstraktionen.  

 

Vad är abstraktionen för henne? I relation till Lagrutan och det praktiska arbetet är abstraktion 

hotet mot ordningen, eftersom abstraktionens plats tillåter smutsen, det asymmetriska 

aspekterna av livet och meningslösheten. Abstraktionen talar till tanken och lusten att bli lärd, 

att våga stå tomhänt inför insikterna om livet och döden. Det praktiska arbetet och nyttan är 

struktur och lugn. Men jag vill tänka mig att träda in i abstraktionen kanske också har en typ 

av ”struktur”, och inte som karaktären beskriver, som ett sätt att sakna syfte. Jag vill göra en 

jämförelse med hur man kan se på kopplingen mellan gud och själen. 

 

Jonna Bornemark gör en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburgs skrifter från 1200-

talet där författarens syfte är att undersöka hur kvinnan kan besvara de stora frågorna om vad 

liv och sanning kan bestå i. Mechthilds väg till dessa frågor genom relationen till gud. I ett 

samtal mellan Bornemarks egna erfarenheter och samtid och Mechthilds skrifter finner 

Bornemark det som åtskiljer dem men även det som förenar dem i dessa filosofiska frågor. 

Utforskandet av själen i koppling till gud är ett centralt tema i hennes resonemang. Själen är 

för Mechthild det som står i kontakt med gud, och trots att själen har en rörelseförmåga som 

”till sin natur relaterar till ett outtömligt ’mer’”, kan den aldrig nå ovanför gud, själen kan 

aldrig överblicka gud och den värld som omger den och få vetskap om dess helhet. För att gud 

är någonting annat än en människa, något utöver människan. Bornemark menar att vi i 

relation till andra människor aldrig helt kan se andra människors erfarenheter, det finns 

                                                        
73 Mannheimer, sid. 35. 
74 Ibid, 36. 
75 Ibid, 36. 
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kunskap inom andra personer som aldrig kommer vara tillgängligt för mig just till följd av 

denna själens ”mer”. Den har inte tillgång till att veta allt om den andra personens tankar eller 

själ, men själens rörelsefrihet besitter ett sådant väsen att det skulle kunna utvidgas ännu mer 

precis som att fantasin i teorin aldrig har ett slut. Mechthilds relation till gud finns i denna 

själens strävan mot det som hon inte vet men som hon vill vara i närheten av. En relation där 

man vet precis allt om den andra är en nästintill död relation.76 Att överblicka någonting 

skapar avstånd till det man överblickar.  

 

I min analys tänker jag mig att karaktären ser gud som abstraktionen, det innehåll som 

böckerna bär på. Karaktären menar att det finns någonting grundligt i henne som söker sig till 

böckernas värld, hennes själ är i förbindelse med böckerna. Likt Mechthild strävar hennes själ 

efter en sinnlig och kroppslig kontakt med gudomligheten (böckerna), hon vill att den ska 

uppta hennes innersta lust och vilja, likt en tro på någonting heligt och utanför hennes 

förstånd: 
Utan böckerna hade livet känts redigt och ofarligt, ja, praktiskt taget absurt…Jag rår inte på 

böckerna, de övergår mitt förstånd, min kontroll. De står där de står.77 
 

Hon har ingen möjlighet att överblicka dem eller att uttömma dem på budskap, men det finns 

en dragningskraft inom henne som gör att hon alltid kommer tillbaka till böckerna, alltid 

längtar efter deras närhet. Jag tänker mig därmed att det ”mer” som Bornemark beskriver som 

det Mechthild inte kan nå i relationen till gud, strävar även huvudkaraktären i Handlingen 

efter i böckerna. Men hennes gudomlighet har inte samma överordnade roll som gud, 

böckerna och abstraktionen har en dimension av vetande som hon inte har tillgång till, som 

hon aldrig kommer nå. För att fortsätta ha en relation till böckerna måste dock själens och 

tankens längtan vilja röra sig mot denna instans av abstraktion – själen måste vilja ha dess 

närhet. Vilket inte betyder att den kommer nå den yttre gränsen av abstraktionen (att kunna 

överblicka böckerna utifrån) utan endast att viljan och lusten och att befinna sig i dess närhet 

ger mening i hennes liv. Själen har inte tillgång till abstraktionens ”mer”. Kontentan är att 

strävandet innebär att karaktärens mening ligger i att hon har något att förhålla sig till i denna 

relationen, att strukturen infinner sig fast på ett sätt hon ej har makt över men som hon 

fortfarande består av. Relationen består av en strävan, att hålla tråden mellan hennes 

nyfikenhet och böckernas vetande i darrning.  

 

                                                        
76 Bornemark, Jonna, Kroppslighetens mystik: en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg, 1. uppl., 
Volante, Stockholm, 2015, 58. 
77 Mannheimer. Handlingen: roman, 52. 
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En annan aspekt handlar om nyttan och ordningen. Om själen stiger upp till böckernas nivå 

och kunde överblicka böckerna, faller relationen platt. Även om det teoretiskt är omöjligt för 

henne att genomföra någon sådan överblick finns konstruktionen av system och ordningar till 

hands, såsom hon konstruerar Hemmets olika rum skulle hon även kunna konstruera ett 

överblickbart system för böckerna. Att behålla det hon kallar ”lusten” för böckerna betyder att 

acceptera att hon inte vet och aldrig kommer veta abstraktionens budskap, men att hon istället 

kan ha ett kravlöst inträde i dess sfär just därför. Syftet och målet är inte svaret, utan endast att 

få befinna sig i böckernas och abstraktionens tänkande såsom det ter sig för henne. Detta 

skulle även innebära att träda in i sorg och ångest, men hennes lust handlade aldrig om lycka 

utan om att hitta mening i livet.  

 

Diskussion 
 

Jag tänker att jag först måste ta tag i en central fråga som ställs i denna uppsats: Varför känns 

det viktigt att njuta av sin läsning, varför är den läsning som talar till lusten mer innerlig och 

autentisk för henne? En del av denna fråga går att besvara med hjälp av Roland Barthes och 

hennes läsning av Litteraturens nollpunkt. Det som tydligt skiljer henne från de invigda blir 

hennes val av denna bok, att den inte talar till lusten utan snarare till att förklara litteraturen 

som någonting konstruerat och iscensatt. Att litteraturen egentligen inte bär på någonting 

utöver sin mask. Hon läser en bok som på något vis bekräftar hennes entydiga sätt att se på 

tillvaron. Att det som går att urskilja och se, det som har en form och man kan ta i är 

begripligt. Men lusten och det rätta läsandet ska inte bli ”uppfyllt”, det ska inte finnas ett 

synbart mått som kan fyllas överhuvudtaget. Litteraturen står för henne med möjligheten att 

väcka ännu fler frågor, att sväva iväg bland abstraktion och existentiella frågor. Att vara nöjd 

och lycklig är ingen värdig tillvaro, menar hon. Det är egentligen inte en märklig tanke, min 

läskramp består på något plan av att min lust är bristande för att läsa. Det är ingenting som 

motiverar mig för just själva läsakten. Men vetskapen om läsandets alla komponenter och 

tanken att få ta del av dess innehåll motiverar mig. Det finns en tydlig identitetsmarkör i 

böckerna som även karaktären lever efter. 

 

Under uppsatsens gång har begrepp som ”struktur”, ”ordning” och ”kontroll” varit centrala. I 

nyttans tjänst har de stått som huvudpelare i att göra tillvaron hanterlig. Abstraktion och 

läsande har därav fått definieras som kaos och oförutsägbarhet. Städningen är det trygga, 

läsandet det våghalsiga och kreativa. Det ses som skrämmande för att det är något vi inte kan 

ge ett tydligt svar på som människor, för att det saknar en fysisk form, vi kan inte se det, inte 
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röra det. Hon är rädd för abstraktion för att det är det obesvarbara som flyter omkring i 

ingenstans, men problemet skulle jag vilja hävda är inte att det ter sig på ett sådant sätt, utan 

handlar snarare om hur man förhåller sig till det obesvarbara i tillvaron och böckernas 

innehåll. Detta beskrivs i hur läsakten går till och hur maktlöshet och kontroll spelar in i hur 

man positionerar sig till en text. Om man kan acceptera att abstraktionen är något vi aldrig 

kan greppa eller få tydliga svar om, kan tillräckligheten i ens eget läsande kanske fortfarande 

vara möjlig. Att för henne acceptera att abstraktionen och de existentiella frågorna är 

närvarande i hennes tillvaro betyder inte att hon vet hur hon ska hantera dem, men att 

acceptera att dem finns där kan ge utrymme för att förstå vad läsandet betyder för henne. 

Sammanfattningsvis vill jag hävda att hennes syn på världen och litteraturen handlar om 

platser att förvalta känslor och tankar på. Det abstraktas plats behövs också existera som en 

del i livet tillvaro. 

 

Jag skulle vilja hävda att läsning är lika mycket strukturingivande som städningen fast på 

olika sätt. Att läsa är för henne att bli lärd, att bilda sig, att stimulera tankarna. Det är på så 

sätt också en typ av ”existentiell syssla” på samma sätt som städning ger livets tillvaro en 

form och syfte. Läsa autentiskt kan därmed också vara ”nyttogörande” eftersom det bildar 

henne och hon gör det för henne själv, som sig själv. Det som presenterats som motsatser, lust 

och nytta, utesluter därmed inte varandras innersta syfte. Att läsa lustfyllt kan även innebära 

att man ”gör nytta” av det man läst, att man sätter det i praktiken och sin kunskap. Att läsa i 

nyttans tjänst för att en borde göra det kan fånga en i ett lustfyllt läsande, en lust till att lära, 

att befinna sig på en läsandets plats. Det som karaktären vill få fram är att det är något som 

avgör ens identitet snarare än att det just bara handlar om ett intresse eller en syssla. Att 

definition av identiteten även är ett sätt att ge struktur till tillvaron. Att slippa vara dömd till 

frihet.  

 

Jag vill avsluta med att föra fram det kroppsliga som skrivs fram i romanen, något som är 

centralt. Städningen är något som utförs med kroppen och händerna med syfte att hålla 

tillvarons rörelse igång. Kroppen är den som kan hålla i saker, känna och röra. Handen måste 

hålla i boken för att läsa den, att ha en motståndslös relation till böckerna betyder även det 

simpla i att kunna vända på böckerna, bläddra i dem. Kroppen relateras till hennes bildande, 

att hennes läsande ska göra henne större, rent fysiskt – hon ska inta en annan form. I romanen 

har praktiskt likaväl som teoretiskt arbete kopplingen till kroppens betydelse, de är beroende 

av varandra. Jag anser att även det är en poäng i att visa att dessa motsatsförhållanden flyter in 
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i varandra. Nyttan är både städandet men även den nytta handen får när den håller i boken. 

Litteraturen och läsandet är beroende av helheten, både i tillvaron och i människan. 
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