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Anders Öhman argumenterar för att i litteraturundervisningen använda sig av en metod han 

väljer att kalla ”skugga intrigen”. Denna studies syfte har varit att försöka konkretisera hans 

analysmetod och att undersöka om den kan användas på texter som saknar en tydlig 

intrigstruktur. En analys av Öhmans bok har gjorts för att få fram ett tydligt tillvägagångssätt 

för analysen, vilket därefter har applicerats på Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway. 

Analysen visade att en intrigskuggning av romanen var en besvärlig men ändock givande 

metod. Trots svårigheterna kring valet av viktiga tematikstödjande händelser blev 

intrigskuggningen en god lässtrategi för inlevelseläsningen. Störst möjligheter har metoden att 

genomföras muntligt i ett flerstämmigt klassrum samt som hjälpmedel och lässtrategi vid 

arbetet med svårare texter.  

___________________________________________________________________________

Nyckelord: analysmetod, litteraturdidaktik, Mrs Dalloway, skugga intrigen, Virginia Woolf 
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1. Inledning 

I sin bok, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, argumenterar Anders Öhman för att lärare 

som undervisar i litteratur måste ta ett större ansvar för själva läsförmågan. Att 

undervisningen borde handla mer om att lära sig läsa, och inte i bemärkelsen att avkoda 

tecknen på sidorna utan snarare om att lära sig gå in i de världar som litteraturen erbjuder 

(2015:26). Han ger exempel på forskare (bl.a. Rita Felski och Hillis Miller) som menar att den 

kritiska läsningen fått alldeles för mycket plats inom litteraturvetenskapen och 

litteraturdidaktiken (Öhman 2015:31-32, 39) och att det istället skulle kunna läggas mer fokus 

på den inlevelsefulla läsningen. Skönlitteraturen erbjuder läsaren en ny värld vilket gör att det 

krävs av läsaren att kunna släppa sin egen värld för att ta till sig den fiktiva. För att lära sig 

detta måste den kritiska läsningen lämna plats åt en annan typ av läsning som istället 

framhåller vikten av att leva sig in i berättelsen. Öhman förespråkar därför en metod som ska, 

vad han kallar, ”skugga intrigen” och menar att det kan hjälpa eleverna att ge sig hän åt den 

värld som den litterära texten erbjuder. Han menar att intrigen i berättelsen är nyckeln till hur 

man läser med inlevelse:  

Utifrån Bachtin och andra vill jag därför föreslå ett sätt att läsa som fokuserar på textens vad, 

innehållet eller temat i en text, för att stimulera till läsning. Att fokusera på innehållet innebär 

även, menar jag, att följa handlingen eller intrigen i texten. Intrigen är den röda tråden som 

drar läsaren genom textens värld och uppenbarar dess mening, dess innehåll. (Öhman 2015:44)  

Exakt hur, rent metodiskt, denna intrigläsning ska gå till är dock Öhman rätt återhållsam med 

att förklara, men han betonar kort vikten av återberättandet och argumenterar för att återgå till 

en gammal, något bortglömd metod, nämligen handlingsreferat (2015:77). Detta 

exemplifieras i boken med hjälp av fyra olika romaner, Trots dessa långa exempel blir själva 

tillvägagångsättet för en intriganalys, eller vad han själv kallar ett ”utvidgat handlingsreferat” 

(Öhman 2015:117), ändå något oklar. Om man ska följa intrigen, vilka händelser är viktiga att 

göra nedslag i? Om läraren ska rekonstruera intrigen tillsammans med eleverna (Öhman 

2015:114), hur görs detta rent praktiskt i klassrummet? 

 Eftersom jag själv sett hur läslusten knappt existerar hos dagens gymnasielever 

tycker jag att Öhmans redogörelse för inlevelseläsningen är väldigt intressant. Trots Öhmans 

många insiktsfulla argument får vi ingen tydlig inblick i exakt hur detta skulle appliceras i en 

klassrumssituation. Trots att Öhman konstaterar att denna typ av analys går att göra på både 

hög och låg litteratur (Öhman 2015:89) kan en fråga sig om denna metod går att applicera på 

litteratur där intrigen har mindre betydelse, till exempel i modernistiska texter. Om så är fallet, 
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kan det till och med vara så att en intrigbaserad analys, enligt Öhmans teorier, kan vara en 

ingång till denna typ av text? 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie blir därför att få fördjupad förståelse kring Öhmans intrigbaserade 

analys samt att undersöka hur en sådan analys kan appliceras på ett litterärt verk som har en 

mer otydlig intrigstruktur, och därefter föra en kritisk diskussion om hur en sådan analys kan 

användas i ett konkret undervisningssammanhang i gymnasieskolan. Syftet uppfylls genom att 

följande forskningsfrågor besvaras: 

• Hur skulle en kunna tolka att en intrigbaserad analys går till utifrån Öhmans bok? 

• Hur kan denna analysmetod användas på en litterär text där intrigen inte följer 

traditionella intrigmönster?  

• Vad finns det för möjligheter för användningen av en intrigbaserad analysmetod i den 

svenska gymnasieskolan? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 kommer jag först gå igenom de teorier Öhman (2015) tar upp och baserar sin 

metod på. Därefter, för att försöka besvara forskningsfrågorna, är denna uppsats uppdelad i tre 

delar, där varje del fokuserar på en forskningsfråga. Första delen, kapitel 3, innehåller en 

djupare analys av de fyra analysexempel som Öhman presenterar i sin bok Litteraturdidaktik, 

fiktioner och intriger. Detta för att få en djupare inblick i exakt hur en intrigbaserad analys går 

till och vad läsaren behöver tänka på. I den andra delen, kapitel 4, prövas den utvunna 

analysmetoden på Mrs Dalloway av Virginia Woolf (mer om texturval i nästa avsnitt). 

Slutligen, i kapitel 5, kommer en diskussion föras, utifrån olika litteraturdidaktiska teorier, 

kring hur Öhmans intriganalys kan fungera i ett klassrum i den svenska gymnasieskolan.  

1.3 Primärt undersökningsmaterial 

Först kommer alltså en analys göras av Anders Öhmans intrigbaserade analysmetod som han 

presenterar i sin bok Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2015). Anders Öhman är 

professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet och har forskat om 

bland annat svensk romanhistoria, populärlitteratur, norrländsk litteratur samt 

litteraturdidaktik. Hans bok dök upp på en av lärarutbildningens kurslitteraturlistor, vilket fick 

många av oss att fundera kring metodens praktikaliteter.  

Efter analysen av Öhmans bok kommer hans analysmetod att appliceras på 

Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway (1925). Anledningen till att denna bok valdes till denna 
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studie har att göra med Virginia Woolfs utmärkande ”stream of consiousness” och den typiskt 

modernistiska formen med dess relativa svaga och osammanhängande intrigstruktur. Detta för 

att utmana Öhmans intriganalys för att se om den passar på denna typ av bok. På grund av 

romanens utmanande form är den säkerligen inte ett vanligt val till gymnasieskolans 

litteraturundervisning. Trots detta tror jag att bokens teman fortfarande är aktuella för 

klassrumsdiskussioner i dagens samhälle. Min förhoppning är att med Öhmans intriganalys 

testa om detta kan vara en väg in i den svåråtkomliga formen för att på så sätt se om den 

skulle kunna användas i gymnasieskolans litteraturundervisning. Jag har valt att använda mig 

av den svenska översättningen, som är gjord av Else Lundgren, för att det uppenbarligen är 

den som skulle användas i gymnasieskolans svenskundervisning.   
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2. Bakgrund 

Följande bakgrundskapitel kommer behandla relevant forskning som Öhman (2015) baserar 

sina teorier på och ställa den i relation till Skolverkets styrdokument samt annan relevant 

forskning.   

2.1 Styrdokument 

I kursplanen för gymnasieskolans svenskämne kan en under dess syfte, läsa att ”[e]leverna 

ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid 

och rum” samt att den ska användas ”som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” och att i 

undervisningen möta olika typer av texter och sätta dessa ”i relation till egna erfarenheter, 

intressen och den egna utbildningen” (Skolverket 2011:160). Med andra ord skulle en kunna 

tolka detta som att skönlitteraturen ska ha en fostrande roll i svenskundervisningen. Eleverna 

ska genom litteraturen få en inblick i mänsklighetens likheter och olikheter men också kunna 

relatera dessa till deras egna erfarenheter. Tittar en vidare i kursplanen för Svenska 1, som alla 

gymnasieelever läser, i kunskapskravet för betyget E ska eleven kunna ”läsa, reflektera över 

och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det 

lästa”, kunna ”översiktligt återge innehållet”, ”redogöra för några samband mellan olika verk” 

och även kunna återge ”någon iakttagelse och formulera egna tankar med utgångspunkt i 

berättandet” (Skolverket 2011:163, originalets fetstil). Värt att notera från dessa citat är att 

mycket fokus läggs på att sammanfatta och att återge innehållet, vilket öppnar upp för 

intrigbaserade analyser. Å andra sidan finns det inte mycket skrivet i svenskämnets kursplan 

om inlevelseläsning, förutom det som går att läsa i ämnets syfte: ”Undervisningen ska 

stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga 

utveckling” (Skolverket 2011:160, min kursivering). Denna ”läslust” kan kopplas ihop med 

det Öhman beskriver som inlevelseläsning.  

2.2 Receptionsteoretiska perspektiv 

Om lärare då ska vara återhållsamma med den kritiska läsningen, som tidigare dominerat 

litteraturundervisningen, och istället lära eleverna att läsa med inlevelse, så som Öhman 

förespråkar, kan vi behöva en genomgång av läsprocessens två delar. Langer påpekar att 

läsningen fungerar på två olika sätt (2005:18-19). Å ena sidan finner läsaren i litteraturen ett 

sätt att distansera sig från sina egna känslor och kan därefter objektifiera och jämföra dem 

med andra tankar, känslor och idéer som litteraturen erbjuder. Detta blir ett sätt att utvärdera 
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sina egna och andras känslor på avstånd, med saklighet och logik. Å andra sidan finner 

läsaren också en ”subjektiv erfarenhet” (2005:18) som istället beskrivs som den estetiska eller 

känslomässiga upplevelsen av någonting. Langer beskriver fenomenet på följande sätt: 

Å andra sidan talar vi om ”subjektiv erfarenhet” när vi söker innebörder och betydelser inom 

oss själva, när vi tar till oss nya erfarenheter och idéer på ett sätt som låter oss ”se” dem 

inifrån. På detta sätt ser vi dem ur en deltagares perspektiv, hur de ser ut, känns, smakar och 

hur de förhåller sig till andra deltagares idéer och känslor. (Langer 2005:18) 

Hon liknar de olika sätten med att lära sig spela piano. Först lär vi oss toner och tekniker via 

objektiva erfarenheter. Den subjektiva erfarenheten kommer genom att lyssna, ta till sig och 

uppleva klassisk pianomusik. ”Du inte bara hör toner och fraseringar, utan blir också berusad 

av dem, du känner musiken och låter den föra dig bort” (Langer 2005:19).  

Dessa olika erfarenheter påminner om det Louise Rosenblatt i sin bok Literature 

as Exploration kallar ”efferent” och ”aesthetic reading” (1995: xvii). Efferent läsning, menar 

Rosenblatt, är det som sker då vi läser en faktatext. Vi läser sakligt och vi tar till oss texten 

kognitivt där personliga erfarenheter och känslor spelar mindre roll. Estetisk läsning å andra 

sidan talar till läsarens känslor och personliga erfarenheter. Både Langer (2005) och 

Rosenblatt (1995) är ense om att dessa två sätt att läsa inte är motsatser så att läsaren antingen 

gör det ena eller det andra. Båda delarna sker kontinuerligt och kan ge läsaren olika 

perspektiv på texten.  

 Att läsa med inlevelse har vi nog alla gjort någon gång i livet och ibland kan det 

vara svårt att sätta fingret på vad det är som får oss att slukas helt av textens värld och det kan 

var olika från person till person. Detta har lett till att ett större fokus inom den 

litteraturdidaktiska forskningen har lagts på läsaren i vad som kommit att kallas 

receptionsforskning (Aronsson 2015:33). Rosenblatt (1995) presenterar läsprocessen som en 

transaktion mellan läsare och text. Hon förklarar det som att förr har läsning setts som en 

interaktion, det vill säga att texten inpräntar sin mening på läsaren, eller att läsaren utvinner 

meningen från texten (Rosenblatt 1995:26). Men genom att säga att meningen skapas i en 

transaktionell process mellan läsare och text läggs större vikt på vad som finns hos läsaren. På 

så sätt blir läsarens tidigare erfarenheter, känslor och tankar något som påverkar läsningen 

lika mycket som författarens intentioner med texten. ”The text may produce that moment of 

balanced perception, a complete aesthetic experience. But it will not be the result of passivity 

on the reader’s part; the literary experience has been phrased as a transaction between the 

reader and the author’s text.” (Rosenblatt 1995:34). Mening är därför något som inte enbart 

finns i texten utan som skapas i transaktionen, det utbyte som sker, under läsningens gång. 

Samtidigt kan denna mening ändras under processen. Rosenblatt skriver: 



 10 

Meaning emerges as the reader carries on the give-and-take with the signs on the page. As the 

text unrolls before the reader’s eyes, the meaning made of the early words influences what 

comes to mind and is selected for the succeeding signs. But if these do not fit in with the 

meaning developed thus far, the reader may revise it to assimilate the new words or may start 

all over again with different expectations. For the experienced reader, much of this may go on 

subconsciously, but the two-way, reciprocal relation explains why meaning is not ’in’ the text 

or ’in’ the reader. Both reader and text are essential to the transactional process of making 

meaning (Rosenblatt 1995:26-27).  

Med andra ord kan denna transaktionella process ses som ett bollande hela tiden, fram och 

tillbaka mellan texten och läsaren och att det är på grund av detta bollande som mening 

varken finns bara i texten eller bara hos läsaren. Öhman nämner Rosenblatt lite kort i sin bok 

och diskuterar hennes transaktionsteori men menar att den blir för centrerad kring läsaren och 

att texten inte står för något i sig självt (2015:89). Något som kan vara förståeligt men också 

verka som en misstolkning. Behövs det inte två parter för att en transaktion ska uppnås? I 

blockcitatet ovan säger Rosenblatt trots allt att både läsare och text är viktiga för att skapa 

mening.  

Även Wolfgang Iser beskriver läsarens betydelse i läsprocessen i sin bok The 

Implied Reader (1974). Iser skriver: ”The sentences are ’component parts’ insofar as they 

make statements, claims, or observations, or convey information, and so establish various 

perspectives in the text. But they remain only ’component parts’ – they are not the sum total 

of the text itself” (Iser 1974:277). Med detta menar han att texten lämnar ”luckor” som 

läsaren med hjälp av sin fantasi hela tiden måste fylla i själv. Textens meningar skapar inte 

helheter utan de fungerar bara som ”komponenter” där de överblivna luckorna blir igenfyllda 

tack vare läsaren. På så sätt behöver den litterära texten en läsare och hens fantasi för att 

komma till liv. På samma sätt som dessa “komponenter” tillsammans skapar en antydan om 

vad som komma skall i texten, skapar de också olika förväntningar hos läsaren. I litterära 

texter, menar Iser, ändras dessa förväntningar hela tiden under läsningens gång (Iser 

1974:278). För varje mening som läsaren tar in, ändras förväntningarna om vad som ska 

komma härnäst i en ständigt pågående process. 

Langer (2005) ser också läsningen som en process där textens värld byggs i en 

fram-och-tillbaka-relation mellan text och läsare. När vi läser, menar Langer, bygger vi vad 

hon kallar ”föreställningsvärldar”. En föreställningsvärld är ”textvärldar i våra sinnen och de 

skiljer sig åt mellan olika individer” (Langer 2005:23) vilka skapas, omarbetas och redigeras 

hela tiden under läsningens gång. Den här pågående förändringen kallar Langer för 

”byggandet av föreställningsvärldar” (2005:24) vilket inte bara är specificerat till den litterära 

världen utan pågår hela tiden när vi utvidgar vår egen värld (i mötet med nya människor, 

platser etc.). Byggandet av föreställningsvärldar sker i fyra olika faser (Langer 2005:31). Först 
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är läsaren utanför och kliver in i föreställningsvärlden, en fas där läsaren måste ta hjälp av 

sina personliga känslor, erfarenheter tillsammans med alla möjliga typer av ledtrådar för att ta 

reda på mer om det som komma skall. I den andra fasen är läsaren inuti föreställningsvärlden 

och rör sig genom den. Detta med hjälp av den kunskap som texten erbjuder i samspel med de 

föreställningsvärldar och andra erfarenheter läsaren redan besitter. I den tredje fasen går 

läsaren ut ur föreställningsvärlden och tänker över det hen vet om den, där ”använder vi våra 

utvecklade uppfattningar, våra textvärldar, för att öka vår egen kunskap och erfarenhet” 

(Langer 2005:33). Det vill säga att vi applicerar det vi lärt oss på oss själva. Slutligen, i den 

fjärde fasen kan läsaren stiga ut ur upplevelsen, objektifiera den och kunna ställa den i 

relation till andra textvärldar. ”Vi begrundar dem, analyserar dem, dömer dem och kopplar 

dem till andra verk och upplevelser” (Langer 2005:34-35). Inte förrän i den fjärde fasen kan 

vi alltså bli kritiska och analysera författarens hantverk på en objektiv nivå, menar Langer 

(2005:35). Alla dessa faser behöver inte alltid följa en kronologisk ordning utan växlar 

beroende på vem läsaren är och vilken text som bearbetas (Langer 2005:31).  

Tittar vi på vad som ovan påpekats står i svenskämnets kursplan (från avsnitt 

2.1) kan en dra paralleller mellan Skolverkets tankar och den receptionsteoretiska 

forskningen. Att läsarens olika erfarenheter påverkar läsningen är ändå något viktigt att ha i 

åtanke som lärare då hen väljer litteratur åt sina elever. Men med Öhmans intrigbaserade 

analys landar ett större fokus på texten och på vad som faktiskt händer i berättelsen. Frågan är 

om även intrigen kan vara en tolkningsfråga, speciellt i böcker där intrigen inte har samma 

betydelse som den traditionellt har.  

2.3 Intrigens betydelse 

Att Langer är influerad av både Rosenblatt och Iser går tydligt att se i hur hon påpekar vikten 

av läsarens egna erfarenheter och tankar för att texten ska bli meningsfull. Varför Öhman 

diskuterar hennes teorier handlar främst om tanken om föreställningsvärldar och hur läsaren 

måste kliva in i dem för att kunna säga något om dem efteråt (Öhman 2015:75), vilket blir 

betydelsefullt i Öhmans tankar om inlevelseläsning, eftersom han anser att intrigen är den 

viktigaste komponenten för inlevelsen.  

Denna tanke grundar Öhman i Bachtins teorier om det dialogiska ordet (Öhman 

2015:41) genom att förklara att den dialogiska relationen snarare innehåller tre parter istället 

för två (Öhman 2015:41). Öhman vill påvisa vikten av texten, eller yttrandet som Bachtin 

kallar det, som en tredje part i den dialog som sker i klassrummet (2015:43). Detta yttrande, 

enligt Bachtins teorier, ”karakteriseras av eller hålls samman av ett förenande innehåll eller 
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tema” (Öhman 2015:42). Detta är extra viktigt, menar Öhman, i klassrumssituationer där 

texten blir den tredje part som dialogen cirkulerar kring. ”En dialogisk relation i klassrummet 

innebär alltså inte bara ett samtal mellan två eller fler personer, utan det är även innehållet och 

personernas värdemässiga relation till detta som avgör samtalets riktning och utformning” 

(Öhman 2015:43). Med andra ord blir textens eget yttrande lika viktigt i 

klassrumsdiskussionerna och därför måste vi förstå dem som triadiska snarare än dyadiska, 

vilket leder oss in på Öhmans huvudargument: 

Att samtala om litteratur förutsätter att de deltagande i samtalet har synpunkter på vad de har 

läst, att de har intagit en värdemässig position till det lästa. För att komma fram till en sådan 

krävs dock att de har kunnat leva sig in i den värld som texten upprättar, för att sedan träda ur 

den och skaffa sig förhållningssätt till den. (Öhman 2015:44) 

För att ens ha något att säga om texten överhuvudtaget måste den ha lästs med inlevelse och 

Öhman menar att detta görs bäst genom att titta på vad som händer i texten, med andra ord 

intrigen. ”Intrigen är den röda tråd som drar läsaren genom textens värld och uppenbarar dess 

mening, dess innehåll” (Öhman 2015:44). För att en mottagare ska kunna svara på ett yttrande 

krävs det att det är finaliserat (Öhman 2015:45), vilket kopplas ihop med Peter Brooks tankar 

om intrigens betydelse som kommer fram i hans bok Reading for the Plot (1984).  

 Med det sagt behöver vi alltså definiera vad en intrig är och ge en djupare 

förklaring än att den är ”en sekvens av händelser i en berättelse” (Holmberg & Ohlsson 

1999:29). Brooks, som Öhman använder sig av, definierar intrigen som ”the dynamic shaping 

force of the narrative discourse” (1984:13). Med andra ord ser han intrigen som den 

grundstomme som gör berättelsen till just en berättelse. Han citerar Paul Ricoeur som säger 

att ”[a] story is made out of events to the extent that plot makes events into a story” (Brooks 

1984:14). I samma artikel som Brooks citerar förklarar Ricoeur det utförligare och menar att 

intrigen är ”the intelligible whole that governs a succession of events in any story” (Ricoeur 

2002:37). Det är således intrigen som samlar ihop de olika händelserna till en 

sammanhängande berättelse och på så sätt också skapar berättelsen. På samma sätt kan en 

alltså skilja på begreppen historia och intrig (engelskans story och plot). ”Plot (syuzhet) is 

distinct from story. Both include the same events, but in the plot the events are arranged and 

connected according to the orderly sequence in which they were presented in the work” 

(Thomashevsky 2002:165). På intrigen läggs därför ett helt annat ansvar då händelserna är 

arrangerade och ihopkopplade och därför också beroende av varandra. A sker och därför sker 

också B. E.M. Forster förklarar skillnaden i sin bok Aspects of the Novel (1974): 

We have defined a story as a narrative of events arranged in their time-sequence. A plot is also 

a narrative of events, the emphasis falling on causality. ’The king died and then the queen 
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died’ is a story. ’The king died and then the queen died of grief’ is a plot. The time-sequence is 

preserved, but the sense of causality overshadows it. (Forster 1974:87) 

Forster lägger med andra ord en större betydelse på kausalitet i intrigen. Det som händer i 

berättelsen händer inte bara för händelsernas skull utan det finns alltid en orsak till varför och 

hur de händer.  

2.4 Att skugga intriger 

Att följa Öhmans råd om att skugga intriger kan med andra ord vara enklare sagt än gjort. I 

och med den modernistiska strömningen som introducerade intrigsvag litteratur, är en 

intrigskuggning ens möjlig på sådana typer av texter? Efter att ha läst igenom Öhmans bok 

lämnas en även med en hel del andra, rent praktiska, frågor obesvarade. Till exempel, hur är 

tanken att en intrigskuggning ska göras med gymnasieelever? Öhman vill att läraren 

tillsammans med eleverna ska rekonstruera berättelsens intrig (2015:110) i vad han kallar ett 

”utvidgat handlingsreferat” (2015:117). Att göra ett utvidgat handlingsreferat handlar inte 

bara om att kronologiskt redogöra för berättelsens intrig utan att samtidigt hela tiden 

reflektera över vad händelserna betyder för berättelsens helhet (Öhman 2015:80). Samtidigt 

som detta är en metod för att lirka fram berättelsens tema, vilket visas i de fyra exemplen som 

Öhman ger oss (2015:22, 52, 76 & 119) påstår han även att för att en rekonstruktion av 

intrigen ska vara möjligt måste läsaren redan ha ett hum om berättelsens tema. Efter sin sista 

analys, av Almqvists Det går an, skriver han att en intrigskuggning 

innebär en rekonstruktion av handlingen, som samtidigt reflekterar kring vad de olika 

momenten i handlingen innebär. Som Ruth Ronen konstaterar: när man rekonstruerar en 

berättelses intrig förutsätter det för det mesta att man redan har en uppfattning om berättelsens 

tema. Redogörelsen för intrigen är en konsekvens av att man förstått berättelsen. (Öhman 

2015:127) 

Med andra ord är det något oklart om Öhmans analysmetod ska användas för att ta reda på 

temat eller för att befästa sin uppfattning om det, samtidigt som han aldrig ger någon riktig 

förklaring till hur läraren ska skugga intrigen i klassrummet.  

Det närmsta som kan kallas som metod som erbjuds i boken är när han skriver 

att han vill att läraren och eleverna ska rekonstruera intrigen tillsammans (Öhman 2015:114) 

vilket ändå lämnar många praktiska frågor obesvarade. Ska detta göra muntligt eller skriftligt? 

Om läraren ska göra ett handlingsreferat tillsammans med eleverna förutsätter jag att det ska 

ske under lektionstid, men hur långt hinner de i så fall komma på en timme? Hur bedöms ett 

handlingsreferat, om det ens är möjligt? Etcetera. Detta är frågor som kommer att diskuteras i 

uppsatsens avslutande del.  
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En annan typ av metod som nämns i Öhmans bok är arbetet med läsloggar, 

vilket diskuteras i samband med Birgitta Bommarcos avhandling Texter i dialog från 2006. 

Trots att Bommarco talar väl om läsloggar menar dock Öhman ”att en sådan metod, förutom 

att den hindrar respekten för det fullbordade yttrandet, även förhindrar den så viktiga 

möjligheten att träda in i en annan värld. Den uppmuntrar en läsning som mera ser till detaljer 

och fragment än till hela sammanhang” (Öhman 2015:102). Med andra ord, läsloggar går 

emot det Öhman anser är viktigast, att ta till sig det finaliserade yttrandet, för att använda 

Bachtins ord, och att kunna leva sig in i berättelsens föreställningsvärld fullt ut. Utöver 

Bommarco har många forskare däremot talat väl om användandet av läsloggar. Både 

traditionella analoga varianter (Reed 1988, Daniel 1996) och digitala loggar (Landauer, 

Lochbaum, & Dooley 2009). En studie av Wong m.fl. (2002) visade inte bara att eleverna 

tyckte att de fick en djupare förståelse för bokens teman och karaktärer, tack vare sina 

läsloggar, utan också att de kunde uppnå vad Rosenblatt skulle kalla en estetisk läsning tack 

vare dem (Wong m.fl. 2002:187).  

Öhman nämner även boksamtal (2015:105) vilket kort kommer fram då Helen 

Schmidls avhandling Från vildmark till grön ängel från 2008 diskuteras. Detta görs nästan i 

förbifarten och boksamtalet beskrivs här som en metod som främst ska användas då eleverna 

läser samma bok och inte när de läser fritt valda böcker. Att just boksamtalet nämns så 

flyktigt kan tolkas som att det är det mest naturliga tillvägagångssättet att ta till vid 

skuggningar av intriger. Även att Öhman säger att dessa ”intrigskuggningar” ska göras 

tillsammans mellan lärare och elev bekräftar att boksamtal kan vara den mest naturliga väg att 

gå vid denna typ av analys. Litteratursamtal är något som Aidan Chambers har talat starkt för 

och med sin bok Böcker inom och omkring oss (2011) ger han lärare en praktisk guide till hur 

ett nyttigt boksamtal kan föras i klassrummen. Han föreslår något som på svenska har 

översatts till ”jag undrar-samtal” (från engelskans ”tell me”) (2011:179) som framför allt 

grundar sig i fyra grundfrågor där en diskuterar vad eleverna tyckte om, inte tyckte om, om de 

kan hitta några mönster samt om de har några frågetecken eller oklarheter (Chambers 

2011:221). En modell som är tydligt inspirerad av en sociokulturell didaktisk modell samt den 

receptionsforskning som beskrivits ovan.  

2.5 Litteraturdidaktiskt sammanhang 

Skolverket har uppmärksammat Öhmans teorier om intrigskuggning och metoden har fått en 

egen plats i modulen ”Perspektiv på litteraturundervisning” som återfinns i vad de kallar 
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Lärportalen1. I del 6 ”Skugga intrigen”, moment A finns en video där Anders Öhman 

tillsammans med en verksam lärare på gymnasiet diskuterar metoden att skugga intrigen och 

hur den kan fungera i ett klassrum. Ganska snabbt i videon märks det att detta genomförts i 

vad Dysthe (1996) skulle kalla ett flerstämmigt klassrum. Först får eleverna samtala i mindre 

grupper, därefter dela med sig av vad de pratat om för hela klassen i en öppen diskussion, hela 

tiden med läraren som stöd. Detta bekräftar ännu en gång att boksamtal, både i mindre och 

större grupper, tillsammans med sina klasskamrater och lärare, är den enklaste vägen att gå 

vid intriganalyser. Värt att notera är också att läraren i videon har valt att modifiera Öhmans 

teorier för att kunna applicera metoden enklare i sin undervisning (05:10) och konstruerat en 

uppgift/lektionsplanering på tre delar. Först får eleverna tillsammans konstruera textens 

dramaturgiska kurva, vilket görs genom att följa händelseförloppet. Därefter får eleverna 

diskutera saken mellan varandra i smågrupper, medan läraren cirkulerar mellan grupperna 

med stöttande frågor. Sist tas diskussionen upp i helklass. Läraren stöttar eleverna hela tiden 

genom att använda sig av frågor så som ”Vad händer där?”, ”Hur börjar berättelsen?” och 

”Vad händer då?”. Med det som bas får eleverna slutligen diskutera textens budskap eller 

tema. Utöver det ska de även diskutera textens form, en del som dock inte visas eller 

diskuteras särskilt djupt i videon.  

 På grund av att Öhmans bok inte är särskilt gammal har djupare studier med 

intrigskuggningar som metod inte hunnits göras. Det finns dock några som har använt sig av 

Öhmans bok som referenslitteratur. Bland annat menar Åberg (2018) i sin studentuppsats att 

intrigskuggningar kan användas som ett substitut för vanliga innehållsfrågor. I sina 

lärarintervjuer fann hon att rena innehållsfrågor fortfarande användes i skolan trots att 

forskare sagt att de sällan är särskilt produktiva. Därför föreslår hon Öhmans intrigskuggning 

istället. ”Genom att återberätta kan elevernas förståelse följas och utvecklas – och eleverna 

kan få skapa en förståelse tillsammans” (Åberg 2018:29). Med andra ord kan 

intrigskuggningar både hjälpa läraren att kolla av elevernas förståelse men också utveckla 

elevernas tankar om den aktuella texten. 

Hjortsberg och Petersén (2018) rapporterar i sin uppsats om en lärare som 

använder sig av intrigskuggningar i klassrummen. Exakt hur hon gör framkommer dock inte i 

studien men metoden rekommenderas för att behålla motivationen och läsglädjen (2018:16). 

Läraren menar att det är handlingen som fångar oss och efter att den är utredd ”och alla har 

 

1 https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/011-

perspektiv_litteraturundervisning/del_06/ 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/011-perspektiv_litteraturundervisning/del_06/
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/011-perspektiv_litteraturundervisning/del_06/
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resonerat kring vad den egentligen handlar om då kan man komma in och prata om tema, 

budskap och formen” (Hjortsberg & Petersén 2018:17).  

Även Wessbo (2017) har kommit fram till att intrigskuggningar kan vara en bra 

utgångspunkt vid textanalyser. Studien behandlade två olika elevgrupper, en som hade läst 

Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och en som hade tittat på Björne Larssons filmadaptering 

av samma novell (Wessbo 2017:144). Elevgrupperna fick därefter skriva en kort text kring 

vad de tänkt på under läsningen/visningen av texten. Detta analyserades sedan med hjälp av 

Engelstads kärnfunktioner (Wessbo 2017:145) för att se huruvida eleverna tog fasta på 

berättelsens intrig. Analysen visade framför allt att ”medierna talat på olika sätt och stimulerar 

till olika slags aktiviteter hos eleverna” men också att ”de elever som har förstått stora delar 

av förloppet, av fiktionens kärnfunktioner, har bättre möjligheter att nå en vidare och mer 

öppen förståelse av de olika vägar som fiktionen kan erbjuda” (Wessbo 2017:154). Något som 

verkligen öppnar upp för vikten av att förstå intrigen först och Öhmans ”intrigskuggning”.  
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3. Anders Öhmans intriganalyser 

Följande kapitel analyserar Anders Öhmans fyra olika intriganalyser i hans bok 

Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. I sin bok gör Anders Öhman fyra olika 

intrigbaserade analyser för att visa läsaren hur en sådan kan gå till. Han använder sig av 

romanerna Fahrenheit 451 av Ray Bradbury (1953), Spindelkvinnans kyss av Manuel Puig 

(1976), Hungerspelen av Suzanne Collins (2008) samt Det går an av Carl Jonas Love 

Almqvist (1839). Trots att det går att finna fyra handlingsreferat i Öhmans bok är det bara det 

sista, av romanen Det går an, som uttryckligen är ett exempel på hur en ska skugga intrigen. 

De övriga tre verken använder sig Öhman av för att föra en argumentation eller föra fram sin 

tes. Hur detta ter sig i varje analys kommer att diskuteras mer detaljerat nedan. Nedan 

presenteras det som utvunnits ut närläsningen av alla dessa fyra analyser, för att i en 

sammanfattning kunna formulera en tydligare metodik för hur en kan skugga intriger. Alla 

sidhänvisningar som görs i detta kapitel refererar till Öhmans bok om inget annat anges.  

3.1 Analys 1 – Fahrenheit 451 

Öhman inleder sin bok med att beskriva handlingen i Ray Bradburys bok Fahrenheit 451 

vilket görs för att påvisa böckernas viktiga plats i vårt samhälle (s. 22). Med andra ord, detta 

är inget utsagt exempel på hur ett utvidgat handlingsreferat ska se ut utan här försöker Öhman 

driva sin tes om att litteraturundervisningen idag brister i att ”lära människor att läsa 

fiktioner” (s. 26). På grund av att han med sin bok försöker argumentera för att skugga 

intriger, tror jag det finns en poäng med att han använder sig av just den tekniken här. 

Däremot kan det vara värt att ha i åtanke att just denna analys inte lär väga tyngst vid 

utvinnandet av metoden.  

I sin analys ger Öhman läsaren en kort introduktion till romanen, det samhälle 

som skildras och dess huvudkaraktär. En beskrivning som är viktig för att förstå romanens 

utgångspunkt och förutsättningar. Därefter går han djupare in i och beskriver en viktig 

händelse i romanen mer utförligt (s. 23), vilket gäller den del då både huvudkaraktären och 

läsaren ges bakgrundsinformation om hur samhället har nått det stadium som det har. Att han 

gör avstamp i denna del av intrigen är inte konstigt då detta är viktigt för att förstå 

huvudkaraktärens fortsatta handlingar. Öhman gör även en koppling mellan denna 

beskrivning och Bradburys egna reflektioner och känslor kring det samhälle som växte fram 

under 1950-talet, då boken skrevs (s. 24).  

 Nästa nedslag i romanens intrig gör Öhman då huvudkaraktären träffar en 

karaktär som tidigare varit professor på ett universitet, en man som beskriver hur intresset för 
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litteraturstudier sakta försvann. En passage som inte bara för första gången antyder en viktig 

ståndpunkt i romanen, att litteraturens betydelse inte egentligen ligger i böckerna i sig utan i 

deras mening. Den används också hos Öhman som argument för hans egen syn på 

litteraturundervisning. ”Litteraturen handlar just om betydelsen av tingen, objekten. 

Litteraturen är aldrig tingen i sig – den ger däremot olika perspektiv på tingen, på världen” 

(Öhman 2015:25).  

 Slutligen gör Öhman en längre beskrivning av romanens avslutning (s. 25) där 

han beskriver huvudkaraktärens upptäckt av och möte med de ”levande böckerna”. Här når 

den ståndpunkt som anats i den tidigare passagen sin klimax då läsaren introduceras till olika 

karaktärer som bevarar böckerna och deras mening i sitt minne. Temat om böckernas 

betydelse blir här tydligt för läsaren och Öhman avslutar där med att glida in på sin egen 

uppfattning om ämnet där han både använder sig av sin egen läsning av romanen men också 

ett uttalande från Bradbury själv (s.26).  

 Sammanfattningsvis kan vi i denna analys se att Öhman inte gör ett fullständigt 

handlingsreferat utan beskriver handlingen ganska kortfattat, men gör nedslag i vissa delar av 

romanen som beskrivs mer utförligt. Dessa passager verkar inte bara som stöd för det 

argument som Öhman själv vill framföra utan också för den huvudsakliga ståndpunkt eller det 

budskap som romanen i sig vill framföra. På så sätt har Öhman här valt ut särskilda delar i 

händelseutvecklingen för att understryka romanens budskap, vilket i sin tur stödjer Öhmans 

argument. Analysen som Öhman gör här används snarare som ett sätt att argumentera för sin 

egen ståndpunkt än ett sätt att visa upp tekniken. Trots det misstänker jag att analystekniken 

har valts av en anledning och blir därför läsarens första möte med den metod Öhman försöker 

argumentera för och blir på så sätt en uppvisning av hur man skulle kunna skugga intrigen.   

3.2 Analys 2 – Spindelkvinnans kyss  

Nästa analys används som ett sätt att argumentera för intrigens betydelse (s. 52) i en 

berättelse. Denna gång inleder Öhman med att mycket kort beskriva omständigheterna kring 

författaren och tiden då romanen skrevs för att sedan i samma stycke göra en kort beskrivning 

av romanens ramberättelses fulla intrig, från början till slut. Därpå beskriver Öhman väldigt 

utförligt den berättelse som berättas av en av romanens huvudkaraktärer. Inte bara beskrivs 

den intradiegetiska berättelsens intrig detaljerat i sig, utan Öhman beskriver också hur denna 

berättelse påverkar karaktärerna i ramberättelsen (s. 53). Detta görs genom att beskriva vissa 

passager i romanen, i detta fall oftast i form av diskussioner mellan de två huvudkaraktärerna 

om den berättelse som berättas av en av dem. Beskrivningen av denna första intradiegetiska 
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berättelse avslutas med Öhmans egna reflektioner och framförandet av hans eget argument 

(s.54).  

 Analysen fortsätter med ett påstående om romanens poäng, huvudkaraktärernas 

olikheter i hur de tar till sig berättelser, eller kliver in i föreställningsvärldar, vilket stöds av en 

kort beskrivning av hur romanen slutar (s.55). Därefter följer en redogörelse för 

huvudkaraktärernas relation och hur de, genom berättandet, går från att vara misstänksamma 

mot varandra till att respektera varandra. Öhman liknar sedan denna relationsutveckling vid 

hur olika texter kan fungera, som det vad som meningsutbytet cirkulerar kring. Analysen 

fortsätter med att Öhman gör en beskrivning av den andra intradiegetiska berättelsen i 

romanen (s. 56). Denna beskrivning påminner om den förra: en kort redogörelse för 

berättelsens handling, sedan en förklaring av hur historien och dess berättande påverkar 

ramberättelsens huvudkaraktärer.  

 Öhman avslutar sin analys genom att berätta hur romanens ramberättelse slutar 

och hur de två intradiegetiska berättelserna har hjälpt till att bygga relationen mellan 

huvudkaraktärerna. Detta använder han som argument för att få fram en av sina ståndpunkter: 

att sättet historierna berättas på, samt sättet huvudkaraktärerna reagerar på dem, är så som 

litteraturanalys fungerar och att intrigen därför är en viktig beståndsdel i varje berättelse. 

Öhman menar att romanen är ”en utmärkt illustration till intrigens betydelse och kraft” (s. 58). 

Händelserna är handplockade av Öhman för att han vill visa hur berättelser fungerar och hur 

intrigen blir en viktig del av den triadiska dialogen mellan läsare och text som diskuterats 

ovan.  

 Sammanfattningsvis kan man säga att denna analys, i jämförelse med den första, 

är klart rörigare och följer inte intrigen på samma kronologiska sätt. Detta har sin förklaring, 

anser jag, i de olika berättarnivåer som finns i denna roman. En slutsats vi kan dra av det är att 

analysmetoden måste ändras och anpassas för den aktuella textens intrig. Samtidigt fungerar 

den, precis som den första, mer som ett sätt att argumentera för sin sak än som ett tydligt 

exempel på hur en skuggar intriger. Om Öhman hade gjort ett fullständigt så kallat utvidgat 

handlingsreferat av denna roman hade kanske analysen varit mer kronologisk och lättare att 

följa.  

3.3 Analys 3 – Hungerspelen 

I den tredje intriganalysen försöker Öhman visa på vikten av att ta till sig hela yttrandet innan 

ett svar kan ges. Detta gör han med hjälp av Suzanne Collins bästsäljare Hungerspelen (s. 76) 
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och menar att trots att detta är den första delen i en trilogi kan denna roman ändå ses som ett 

fullbordat yttrande i Bachtins mening.  

 Öhman börjar med att göra en detaljerad beskrivning av vad som händer på 

romanens första sidor (s. 77). Han beskriver de karaktärer som introduceras, berättaren och 

berättarperspektivet samt den miljö som först beskrivs. Samtidigt som han gör detta redogör 

han också för vad som händer med läsaren under läsningens gång. ”Så långt skulle det kunna 

vara en fattig lantarbetarfamilj som stod i centrum för handlingen, och man skulle ha svårt att 

avgöra huruvida den namnlösa berättaren var kvinna eller man.” (s. 77-78). Han fortsätter 

därefter och beskriver hur detaljer presenteras för läsaren som gör att en till slut förstår att 

berättaren är kvinnlig och att förväntningarna på den lantliga miljön kanske inte är så som 

läsaren först trott.  

 Analysen fortsätter på liknande sätt där Öhman redogör för romanens 

miljöbeskrivningar. Han använder sig av uttryck som ”Därpå får läsaren veta…”, ”Då börjar 

man undra om…” och ”gör att man som läsare funderar över…”(s. 78). På så sätt beskriver 

han detaljer ur romanen samtidigt som han relaterar detta till hur läsaren reagerar på det. Värt 

att notera är att de läsarreaktioner han presenterar tolkar jag som hans egna och en sådan typ 

av reaktion kan såklart skilja sig beroende på vem läsaren är. Detta använder han sedan som 

stöd för Langers teorier och föreställningsvärldar och att läsaren hela tiden måste ändra sina 

föreställningar om texten under läsningens gång. Därefter följer en lång beskrivning av 

romanens fortsättning som inkluderar samhällets historia, huvudkaraktärens förutsättningar, 

relationer och resan mot det stundande spelet och kampen om liv och död (s. 79).  

 Därefter går Öhman tillbaka till Bachtin och repeterar hans tankar kring 

förutsättningarna för yttrandets fullbordan (s. 80) tillsammans med Ruth Ronens teorier om 

intrigens funktion. Sedan visar han hur intrigen ska analyseras, det vill säga inte bara genom 

att kronologiskt rada upp textens händelser utan också hela tiden reflektera över hur de 

relateras till karaktärer och värden. ”Det räcker alltså inte att ange de olika punkterna i 

händelsekedjan kronologiskt, utan man måste också ta ställning till vad de innehåller och 

betyder” (s. 80). Detta exemplifierar han sedan med att fortsätta redogöra för intrigen i 

Hungerspelen. Han menar till exempel att huvudkaraktärernas lyxiga tid i huvudstaden blir en 

stark kontrast till den kamp om liv och död som snart stundar för dem. En kort men mer 

detaljerad beskrivning sker under ett samtal mellan huvudkaraktären och hennes kompanjon 

(eller fiende?). Öhman beskriver deras samtal och menar att denna händelse pekar mot en 

central tematik i romanen (s. 81), det vill säga det sociala spel som pågår bakom den fysiska 
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kampen om överlevnad och hur det är kopplat till frågan om äkta eller falska känslor. På så 

sätt hittar han alltså viktiga händelser i romanens intrig som pekar mot centrala teman. 

 Analysen fortskrider på så sätt med att Öhman följer intrigens gång och återger 

olika händelser som hela tiden bygger upp de olika teman som romanen behandlar. Värt att 

notera är att Öhman ibland beskriver händelser som utlöser en annan händelse som i sin tur 

stärker något tema. Ett exempel är då huvudkaraktärens medspelare inne på arenan, lilla 

flickan Rue, blir dödad (s. 83-84). Huvudkaraktärens agerande efter hennes död belyser inte 

bara i sig temat om uppror mot regimen och hur man behåller sin mänsklighet i ett omänskligt 

spel, utan det utlöser också att människorna i det distrikt som Rue kom ifrån, tillsammans går 

ihop för att skänka en gåva till huvudkaraktären inne på arenan. Öhman förklarar: ”Det är en 

solidaritetshandling som aldrig tidigare ägt rum i spelens historia, och indikerar ytterligare det 

upproriska i Katniss handling” (s. 84). Detta är intressant då det visar på hur viktiga olika 

händelser i en roman kan vara för tematikens uppbyggnad.  

 Sammanfattningsvis kan man säga att Öhman här följer en liknande struktur 

som han gjort tidigare. Ännu en gång plockar Öhman ut viktiga händelser från intrigen som 

stödjer några av romanens viktigaste teman eller budskap. Nytt för denna gång är att han även 

påvisar intrigens betydelse för hur läsaren hela tiden omvärderar sina förväntningar och 

föreställningar om texten under läsningens gång, samt att det kan vara bra att vara 

uppmärksam på hela intrigkedjan då vissa händelser kan utlösa ytterligare viktiga händelser. 

En viktig skillnad dock är att denna analys inte används som ett sätt att argumentera, i alla fall 

inte lika mycket som de två första analyserna har gjort. Det märks främst i hur långt 

handlingsreferatet är, det täcker hela 10 sidor (i jämförelse med de tidigare på 4 respektive 6 

sidor) men också hur detaljerat det är. Öhman går mer på djupet i detta och beskriver i princip 

hela intrigen, från början till slut, så detaljerat att även någon som inte har läst romanen kan 

hänga med. På så sätt blir därför själva intrigstrukturen det som ligger i fokus för analysen och 

hur den är viktig för läsarens inlevelse, att det är intrigen som gör att läsaren kliver in i 

föreställningsvärlden. 

3.4 Analys 4 – Det går an 

Även om de tidigare analyserna har varit intrigbaserade och, vad jag tror, ett pedagogiskt sätt 

att introducera analysmetoden för läsaren, har Öhman ändå tidigare använt dem snarare som 

sätt att argumentera för sin sak än som tydliga exempel på hur en kan gå tillväga i en 

intriganalys. I kapitel 8 däremot, som han kallar ”Att skugga intrigen”, använder han sig av 

Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an för att visa ett ”exempel på hur man kan skugga 
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intrigen” (s. 119), vilket görs genom ett, vad han kallar, utvidgat handlingsreferat. Jämfört 

med de tidigare analyserna ges detta exempel därför en annan status. Jag tolkar de tidigare 

analyserna som introduktioner till den analysmetod som han vill argumentera för. Genom att 

göra, om än inte lika utvecklade, korta intriganalyser leder han därför läsaren sakta in i den 

tankegången.  

Före själva handlingsreferatet gör Öhman en kort presentation av romanen; dess 

plats i litteraturhistorien och skriverierna som följde efter romanens publicering. Han gör även 

en mer generell beskrivning av romanens handling innan han går in på det mer utförliga 

handlingsreferatet. Öhman beskriver romanens öppningsscen detaljerat (s. 120) och hur de två 

huvudkaraktärerna möts. Fokus ligger på intrigen och hur handlingen fortskrider men Öhman 

gör även parallella kommentarer kring berättarperspektiv, intertextualitet (s. 121) och 

korrelationen mellan handlingen och romanens titel (s. 122). Under det fortsatta referatet gör 

Öhman, till skillnad från tidigare, en ganska tydlig beskrivning av berättelsens fortsatta 

handling, men med vissa detaljerade beskrivningar av de händelser som bygger upp romanens 

tema kring kärleksförhandlingen. Som även exemplifierats i den tredje analysen ovan 

kommenteras också läsarens upplevelse i och med läsningen med uttryck som ”läsaren anar 

en tvekan…”, ”Man förstår dock…” och ”Som läsare inser man…” (s. 123). Öhman avslutar 

referatet med att citera de sista meningarna i romanen som han menar är det viktiga avslutet 

som fullbordar temat om kärleksförhandlingen. Detta använder han sedan för att ännu en gång 

argumentera för vikten av att ta till sig hela yttrandet, den finaliserade berättelsen, innan en 

kan ”förstå hur de olika momenten i kärlekshandlingen leder fram till den förändring som 

Albert menar att han och Sara genomgått” (s. 127).  

Sammanfattningsvis går det genom denna närläsning att se att detta exempel är 

betydligt tydligare inriktat på hur Öhman vill att en ska jobba i sin intriganalys. Han skuggar 

intrigen, det vill säga följer den från början till slut i romanen och redogör parallellt för 

viktiga händelser och hur de stödjer tematiken. Samtidigt kommenterar han också andra 

aspekter så som intertextualitet, berättarperspektiv och en kort analys av romanens titel. 

Därigenom plockar han inte bara fram temat eller budskapet ur texten utan går djupare och 

kan koppla andra detaljer till sin analys.  

3.5 Avslutande diskussion 

Utifrån denna analys av Öhmans analysmetod kan vissa mönster hittas. Han inleder alltid med 

att göra en kort presentation av romanen, författaren och kringliggande bakgrundsinformation 

så som litteraturhistoriska aspekter, kritikbemötande eller övergripande information om 
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bokens handling. Därefter följer en djupdykning i romanens början för att sedan, ibland mer 

och ibland mindre, göra detaljerade beskrivningar av viktiga händelser genom bokens gång. 

På så sätt följer han intrigen, med vissa stopp längs vägen som får en tydligare och mer 

detaljerad redogörelse som stödjer tematiken. Vilka händelser han plockar ut beror lite på vad 

det är han vill få fram, som visats i de två första analyserna där störst fokus legat på textens 

budskap. I det tredje och framför allt det fjärde analysexemplet däremot, läggs mer 

uppmärksamhet på intrigen och hur den kan vara en ingång i andra delar av texten, så som till 

exempel berättarperspektiv och intertextualitet. Intrigen kan på så sätt liknas vid ett skelett 

som läsaren kan hänga upp textens organ på för att få fram en bild av helheten. Det märks 

dock i min närläsning att det är viktigt att ha tagit del av hela intrigen innan denna typ av 

analys kan göras. Som Öhman själv poängterar: ”när man rekonstruerar en berättelses intrig 

förutsätter det för det mesta att man redan har en uppfattning om berättelsens tema” (s. 127). 

Alltså måste hela texten ha lästs innan en kan gå in och hitta de viktiga händelsepunkter som 

stödjer tematiken.  
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4. Mrs Dalloway av Virginia Woolf 

Följande kapitel kommer att behandla den intriganalys som jag gjort på Virginia Woolfs 

roman Mrs Dalloway. Först görs en kort presentation av romanen och vad som sagts tidigare 

om den. Därefter kommer ett kort avsnitt som beskriver analysmetoden, vilket sedan följs av 

det utvidgade handlingsreferatet jag gjort. I handlingsreferatet, avsnitt 4.3, refererar alla 

sidhänvisningar inom parantes till romanen om inget annat anges. Kapitlet avslutas med en 

kort sammanfattning av vad som kommit fram ur analysen.  

4.1 En presentation av romanen 

Mrs Dalloway publicerades 1925 och blev vad vissa skulle kalla Virginia Woolfs genombrott, 

där hennes nya, flytande poetiska romanform utvecklades ordentligt. I sina 

dagboksanteckningar beskrev hon själv boken som ”the world seen by the sane and the insane 

side by side” (hämtat ur Guiguet 1965:227-228) vilket anspelar på karaktärerna Clarissas och 

Septimus psykiska ohälsa och hur de väljer att hantera den. 

 Romanen utspelar sig i London under en somrig dag i mitten av juni år 1923 

och är skriven som genom en inre monolog, en form som hon provat på i tidigare romaner 

men som sagt utvecklas till fullo i Mrs Dalloway (Kohlström 2010:51). Den lösa intrigen med 

dess skiftande fokalisering kan på många sätt göra läsaren avskräckt från att ta sig an den, 

men många menar att det är just den lösa intrigen som fullföljer romanens poäng. Deborah 

Eisenberg argumenterar i ett avsnitt av boken The Mrs. Dalloway Reader att det unika med 

Mrs Dalloway är just att det inte är händelser som utlöser varandra, så som traditionella 

berättelser gör, utan allting handlar snarare om tillfälligheter: ”Each thing that is thought, each 

thing that is done, is no more or less part of the composition of the day.” (Eisenberg 

2003:179). Med andra ord ligger händelseutvecklingen i Mrs Dalloway inte i en förutbestämd 

ordning, så som traditionella berättelser kan ha, utan precis som i verkliga livet sker allting 

snarare genom tillfälligheter. På samma sätt menar även Dell’Amico (2001) att Mrs 

Dalloways lösa intrig är en av romanens poänger. Hon skriver: ”By not constructing a plot, 

Woolf offers her readers the opportunity to make up a new story about social life. […] In this 

way, the reader of Mrs Dalloway can figure out for him- or herself why things are the way 

they are, or how things might have been or could be different” (Dell’Amico 2001:saknar 

sidhänvisning, originalets fetstil). Med andra ord är den utmanande formen en del av poängen 

med romanen.  
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 Förutom dess unika form diskuteras för det mesta romanens teman om psykisk 

ohälsa (Wiechert 2010), sociala normstrukturer (Zwerdling 1977), kvinnliga rättigheter 

(Blanchard 1972), livet efter kriget (Van Wert 2012) samt Londons stadsliv (Wood 2003).  

4.2 Metoddiskussion 

Jag började läsa Virginia Woolfs roman med det som konstaterades i kapitel tre i åtanke. Det 

vill säga, först läste jag igenom hela boken, tog del av textens hela yttrande, för att sedan sätta 

mig och försöka formulera min intrigskuggning. Då jag vanligtvis brukar använda mig av 

någon typ av läslogg för att kunna katalogisera mina spontana reaktioner vid läsningen, valde 

jag denna gång, på grund av Öhmans protester mot läsloggar som nämnts ovan, att föra 

liknande anteckningar i bokens marginaler istället. Främst gjorde jag understrykningar för att 

senare enklare kunna hitta i texten, men jag skrev även korta stödord i marginalerna för att 

komma ihåg mina spontana tankar vid vissa händelser. Med andra ord försökte jag minimera 

anteckningsarbetet så mycket jag kunde för att ändå försöka följa Öhmans rekommendationer. 

Genom att flytta anteckningarna till bokens marginaler istället för i en separat logg gjorde att 

jag enklare kunde följa Öhmans principer om att inte avbryta yttrandet samtidigt som jag ändå 

kunde hjälpa mitt bristfälliga minne. Att jag inte ville lämna anteckningsarbetet helt och 

fullkomligt slukas in i föreställningsvärlden gjordes främst som minnesstöd. Jag anser, med 

ovan nämnda studier (Reed 1988, Daniel 1996, Landauer m.fl. 2009 & Wong m.fl. 2002) som 

stöd, att läsloggar kan vara ett bra hjälpmedel. Det har alltid varit en fungerande metod för 

mig tidigare, inte bara för minnets skull utan också för att kunna hitta bättre i texten vid 

analysarbetet.  

4.3 Det utvidgade handlingsreferatet 

Mrs Dalloway handlar om Clarissa Dalloway som till kvällningen ska hålla en 

middagsbjudning för den politiska sfärens inre krets i avsikt att stötta sin man i hans karriär. 

Handlingen utspelar sig under ett enda dygn i London och timme för timme tar sig handlingen 

fram till den stundande festen. Under resans gång får läsaren inte bara lära känna Clarissa 

utan även de människor som cirkulerar runt henne, som på något sätt påverkat henne och 

hennes livsval. Med hjälp av plötsliga ljud, så som ett sprucket däck, Big Bens timslag eller 

en flygmaskin i himlen, kastas läsaren ut från en fokalisering till en annan och med Woolfs 

karakteristiska ”stream of consciousness” får läsaren succesivt reda på karaktärernas livsöden, 

historia och nuvarande tillvaro: en känslig utresande som kommit tillbaka till London efter år 

i Indien, en galen krigsveteran som har svårt att skilja på verklighet och dröm, en dotter 

fångad i de kvinnliga förväntningarna, och så Clarissa mitt i allt som vill anordna en fin fest 
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för alla dessa människor men som egentligen bara vill göra allt för att dölja sina innersta 

tankar. Den avslutande festen blir inte riktigt som hon tänkt sig utan hon fastnar i funderingar 

om sitt eget liv vid nyheten om krigsveteranens självmord.  

 Romanen börjar med att Clarissa bestämmer sig för att köpa blommor själv 

eftersom hennes hembiträde är fullt upptagen. Läsaren anar att det ska bli någon typ av 

bjudning hemma hos Dalloways och medan Clarissa kliver ut på gatan slås hon av något Peter 

Walsh en gång sa (s.5). Läsaren vet inte vem det är än men vi förstår att det är någon som en 

gång i tiden betytt mycket för henne. Hon beger sig ut på Londons gator och under hennes 

promenad får läsaren reda på att det är sommar i London och att Clarissa tagit sig igenom en 

jobbig influensa som påverkar hennes hjärta samtidigt som vi för första gången får höra Big 

Ben slå. Något som Clarissa uppfattar som högtidligt på grund av att ha varit bosatt på 

Westminster i så många år (s.6). Detta blir en första antydan om att Big Ben kan komma att få 

en betydelsefull roll i fortsättningen. Läsaren anar även, i och med bosättningen i 

Westminster, att hennes man har ett högt uppsatt yrke av något slag. Vi får reda på att kriget 

är över och Londons gator är fulla med folk trots den tidiga timmen och det bekräftas att 

Clarissa senare ska hålla i en bjudning (s.7).  

 På sin promenad genom parken träffar Clarissa på sin gamla vän Hugh 

Whitbread som hon stannar upp för att föra en kort konversation med. Vi får reda på att de 

sökt sig till staden för att fru Whitbread, Evelyn, är sjuk och behöver uppsöka läkare. Vi får 

även reda på att Hugh senare kommer besöka Clarissas bjudning. Mötet med Hugh får 

Clarissa att under den fortsatta promenaden fundera på hur Richard Dalloway, hennes man, 

och Peter Walsh inte alls tyckte om Hugh. Hon funderar på sin tid i barndomshemmet, sin 

relation med Peter på den tiden och läsaren kan ana en gammal kärleksrelation mellan Peter 

och Clarissa. Väl ute ur parken stannar Clarissa upp en aning och faller i existentiella tankar. 

”Hon kände sig mycket ung och på samma gång outsägligt åldrad. Hon skar som en kniv 

genom livet, var samtidigt utanför, som åskådare. Hon fick en intensiv känsla, medan hon 

betraktade taxibilarna, av att vara ute, långt ute till havs och ensam”(s.9). Här får vi en första 

aning om att Clarissa kanske inte är så lycklig som hon först verkat.  

Clarissa vandrar vidare, förbi en bokhandel, där hon funderar över sitt liv och 

sitt äktenskap. Hon funderar över sin roll i det äktenskap hon har med Richard, drömmer om 

att få leva om sitt liv, önskar att hon varit mer som Richard. ”Allt detta med äktenskap och 

barnafödande var över, kvar fanns bara denna förunderliga och på något vis ceremoniösa 

promenad, tillsammans med de övriga, uppför Bond Street, och detta var mrs Dalloway, inte 

ens Clarissa längre – detta var mrs Richard Dalloway” (s.11). Här anas en slags kamp mellan 
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könen och deras olika plikter. Att Clarissas liv inte har någon mening mer efter både giftermål 

och barnafostrande, att hon inte längre är en egen person och det enda som är kvar är hennes 

make och hans karriär. Denne passage får läsaren att ana ett tema om kvinnans uppoffringar 

för äktenskapet.  

Väl framme i blomsterhandeln hör Clarissa och handlaren en högljudd smäll 

utifrån gatan. Clarissa tror först att det är ett pistolskott men handlaren går fram till fönstret 

och noterar att det bara var ett bildäck som fick punktering. Denna smäll skakar inte bara om 

Clarissa och handlaren utan också läsaren. Som en flygande ande sveps läsaren och 

fokaliseringen bort från Clarissa och ut över gatan, bort mot Septimus Warren Smith och hans 

fru som står ute på trottoaren (s.14). Läsaren börjar sakta ana att Septimus inte är riktigt frisk. 

Han är paranoid, tror att alla på gatan tittar på honom vilket får honom att agera nervöst. Vi 

får även en inblick i Septimus fru, Lucrezias, tankar som uppvisar oro för sin man. Hon tror 

att folket runt dem kan se att han inte är frisk och vi anar att hon mår mycket dåligt på grund 

av hans tillstånd och att, precis som hos Clarissa, även hon inte är särskilt nöjd med det som 

livet erbjudit henne. ”Hon hade rätt till hans arm, fastän den var utan känsla. Han gav henne, 

som var så naiv, så impulsiv, bara tjugofyra, utan vänner i England, och som hade lämnat 

Italien för hans skull, en bit skelett”(s.16).  

Bilen med det sprängda däcket har blivit tvungen att stanna mitt på Bond Street 

för att sätta på ett reservdäck. Läsaren får sakta reda på att i bilen sitter en mystisk högaktad 

person och när däcket är utbytt färdas den vidare genom London. Längs med vägen följer 

skvaller om den högaktade personen bakom bilrutans gardiner. Är det prinsen? Eller kanske 

drottningen själv? Likt en ande flyter läsarens blick över och genom Londons människor, 

ända fram till Buckingham Palace där vi ännu en gång landar hos paret Warren Smith som 

hunnit fram till Regent’s Park (s. 20). Lucrezia försöker förgäves återfå kontakten med sin 

man som försvunnit in i sitt eget huvud, dit läsaren får följa med och på riktigt se hur pass illa 

däran han faktiskt är. Han hallucinerar, pratar för sig själv och Lucrezia blir så förnärmad att 

hon väljer att gå ifrån honom en bit för att inte bli ihopkopplad med honom. På avstånd 

betraktar hon sin man och känner sig inte alls särskilt lycklig utan bara väldigt ensam mitt i 

allt detta. Läkaren påstår att det inte är något fel på hennes man men hon kan uppenbarligen 

se att det är det. Hon har ingen att tala med, ingen att anförtro sig till och längtar tillbaka till 

sitt hemland och sin familj. ”Doktor Holmes sade att det inte fattades honom det minsta. Hon 

spärrade ut fingrarna och höll upp handen. Titta! Hennes vigselring gled – hon hade blivit så 

mager. Det var hon som led – men hon hade ingen att tala med”(s. 22).  
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Läsaren förs tillbaka till Clarissa som precis kommit hem igen efter sin tur till 

blomsterhandeln (s. 26). Väl hemma får hon reda på att hennes man blivit inbjuden på 

lunchbjudning hemma hos Millicent Bruton som det ryktas om ”ha så enastående roliga 

lunchbjudningar” (s. 27) och läsaren märker att Clarissa blir sårad. Frågan är om avundsjukan 

ligger i att Richard är där tillsammans med miss Bruton, eller om det är för att Clarissa själv 

inte fick komma dit och umgås med henne. Clarissa jämför sig med miss Bruton och känner 

sig rädd för vad tiden har gjort med henne. Hon ”kände sig med ens vissnad, åldrad, utan 

bröst, mot dagens knog, blåst, blomning där utanför, utanför fönstret, utanför hennes kropp 

och hjärta som nu svek henne, eftersom lady Bruton, vars lunchbjudningar sades vara så 

enastående roliga, inte hade bjudit henne” (s. 28). Stött tar sig Clarissa upp till övervåningen 

och badrummet för att göra sig i ordning inför kvällens bjudning. Hon funderar på 

förälskelser, att förälska sig i kvinnor, vilket får henne att minnas sin barndomsvän, Sally 

Seton, som samtidigt slungar läsaren tillbaka till tiden då de umgicks. Där får vi en inblick i 

Clarissas uppväxt tillsammans med Sally vilket en snart inser kanske inte alls handlar om en 

sexuell kärlek, utan kanske snarare en systerlig sådan. ”den var beskyddande från hennes sida, 

en känsla av förbund, sida vid sida – en föraning om något som med naturnödvändighet skulle 

komma att skilja dem åt (de talade alltid om äktenskapet som en katastrof) vilket ledde till 

denna ridderlighet, denna beskyddarinstinkt som fanns mycket mer på hennes sida än på 

Sallys” (s. 31). Å ena sidan kan vi kanske ana en kärlek som går djupare än vänskap i och 

med att de ser äktenskapet som en katastrof. Å andra sidan, om en skulle sätta detta i en 

historisk kontext i och med den kvinnorörelse som växte fram efter första världskriget, kan en 

se denna ”sida vid sida”-känsla som ett feministiskt systerskap.  

Läsaren förs tillbaka till nutid då Clarissa står vid toalettbordet och ser sig i 

spegeln och blir tvungen att samla sig efter resan längs minnenas allé. Hon ”samlade hela sitt 

jag i en enda punkt (hon såg sig i spegeln) och betraktade det finskurna rosiga ansiktet, som 

tillhörde kvinnan som just denna kväll skulle ha en bjudning: Clarissa Dalloway – hon själv” 

(s. 33). En skulle kunna säga att denna akt blir som att hon tar på sig en mask, en mask som 

hon måste övertyga sig om är hon själv medan läsaren anar att så kanske inte alls är fallet. 

Sätter man detta i relation till den glada, spralliga Clarissa som promenerade till 

blomsterhandeln börjar en här misstänka att även den lyckan snarare är en fasad.   

Clarissa inser att en söm i hennes aftonklänning har gått upp och måste sys om 

(s. 34) och bestämmer sig för att själv laga den. Samtidigt som Clarissa sitter och syr sin 

klänning får hon ett oväntat besök. Peter Walsh bokstavligen springer in i salongen utan att 

tillfråga husets personal och Clarissa blir helt till sig över att se honom (s. 36). Hon var 
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övertygad om att han var kvar i Indien och mötet mellan dem blir något spänt. Peter darrar när 

han ser henne och Clarissa tänker att han inte alls förändrats något sedan sist de sågs, då de 

skilts som ovänner. Men båda uppvisar ändå en glädje över att se varandra. Fokaliseringen 

skiftar mellan dem båda under mötet vilket gör att läsaren får ta del av bådas känslor. Peter 

blir lite upprörd över hur äktenskapet har påverkat henne och Clarissa får ett infall av ånger 

över att ha valt bort Peter som make (s. 37). De utbyter gamla ungdomsminnen med varandra 

och Peter fastnar i tankar om hur ledsen han blev, den där sommaren då han velat gifta sig 

med henne. Han funderar på att berätta något för henne, det som läsaren till slut misstänker är 

att han träffat en ny kvinna (s. 39). Till slut frågar Clarissa honom ”Och hur har du haft det?” 

vilket skapar en tävlingsinriktad stämning mellan dem. ”Så skrapar hästarna hovarna mot 

marken innan striden börjar, kastar huvudena, deras halsar böjas. Så utmanade de varandra, 

Peter Walsh och Clarissa, där de satt sida vid sida i den blå soffan” (s. 40). Peter blir offensiv 

och berättar om sina fantastiska äventyr i Indien samtidigt som han utropar att han är kär, kär i 

en gift kvinna i Indien. Clarissa blir uppehållen i sina tankar av detta faktum. Först insveper 

en känsla av avund hos henne, vilket på ett sätt väcker henne till liv igen. ”Men den outrotliga 

egoism som i alla sammanhang rider till storms mot motståndarskarorna […] Denna 

outrotliga egoism mättade hennes kinder med färg, kom henne att se mycket ung ut” (s. 40). 

Till skillnad mot den avundsjuka hon känt mot miss Bruton, som fått henne att känna sig 

gammal, blir här utbytt mot en ungdomlig känsla. Samtidigt är hela situationen laddad, som 

om Peter visar upp sin nya kvinna för Clarissa, enbart för att få hennes godkännande: ”Och 

han log med en besynnerlig ironisk älskvärdhet när han på detta löjliga sätt placerade henne 

framför Clarissa” (s. 41).  

Efter detta blir stämningen mellan dem ytterst laddad och Clarissa vänder sin 

avund inåt, blir först upprörd på Peter och tänker nu istället att det bara var bra att hon inte 

gifte sig med honom trots allt. Peter brister plötsligt i gråt, till bådas förvåning, och Clarissa 

lutar sig fram för att trösta honom. Den plötsliga närheten får Clarissa att ännu en gång 

fundera på hur hennes liv hade sett ut ifall hon valt Peter framför Richard, men inser snart att 

hon gjort sitt val, vilket får henne att minnas Richard som lunchar hos lady Bruton och hon 

känner sig helt plötsligt väldigt ensam (s. 42). Under detta möte och framför allt under denna 

intima del av samtalet blir det tydligt för läsaren att känslorna dessa karaktärer haft för 

varandra ännu inte svalnat, inte egentligen. Plötsligt kommer Elizabeth in, Clarissas dotter, 

och presenteras för Peter vilket gör att det intima ögonblicket är som bortblåst. Samtidigt 

dånar Big Bens halvtimmesslag utanför fönstret och magin är bruten. Peter störtar ut från 

Dalloways hem med Clarissas rop efter sig: ”Glöm inte festen ikväll!” (s. 43).  
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Efter besöket hos Clarissa går Peter Walsh därifrån med en konstig känsla i 

magen. Han är både förnärmad över sitt beteende, att han började gråta sådär plötsligt, men 

också lite frustrerad över Clarissa och hur hon verkade efter alla dessa år. På väg genom 

London funderar han på vad som hände egentligen och läsaren får ta del av en liten glimt av 

ett ungdomsminne som kommer tillbaka till honom (s. 44). Han befinner sig på Trafalgar 

Square då han plötsligt känner sig lycklig, fri som om han ”stod vid början av ändlösa alléer 

genom vilka han kunde vandra om han fick lust” (s. 46). Mitt i denna berusning ser han en 

ung, vacker kvinna som blir en representation av hans egen drömkvinna. Han bestämmer sig 

för att följa efter henne. Han funderar på vem hon kan vara, om hon är lik Clarissa och vad 

han skulle säga om han blev tvungen att presentera sig.  

Efter sin promenad efter den okända kvinnan kommer han till slut fram till 

Regent’s Park där han somnar till på en parkbänk. Under tuppluren drömmer han en hemsk 

dröm om vålnader och gastar (s. 50) och när han plötsligt vaknar upp får drömmen honom att 

tänka på ett gammalt minne, från tiden då han var ”passionerat förälskad i Clarissa” (s. 52). 

Det var en kväll då de var hemma hos Clarissa där det hölls någon typ av bjudning och 

skvallrade. Detta var också samma kväll som Clarissa möter Mr Dalloway för första gången. 

Peter noterade direkt att hon skulle gifta sig med honom, han kände det på sig som om det var 

”något självklart i hennes sätt mot honom, något moderligt, något ömt” (s. 54). Till en början 

såg Peter på deras förälskelse med lugn och utan avund, men efter hand blev det allt för 

jobbigt för honom. Han bestämde sig för att konfrontera Clarissa med ett sista hopp om att 

hon skulle välja honom. Men hon hade redan bestämt sig och kunde inte säga annat än ”Det 

tjänar inget till. Det tjänar inget till. Det är slut” (s. 56). Uppbrottet satte djupa spår hos Peter, 

så resonerar han när läsaren slungas tillbaka till romanens nutid. Samtidigt finns det en känsla 

av att livet, trots allt det hemska, går vidare. ”Ändå: solen var varm. Ändå: man kom över 

saker och ting. Ändå: livet hade en förmåga att lägga dag till dag.” (s. 56). Inte bara får vi här 

en anspelning på temat om tiden utan en frågar sig också, med tanke på det som nyss hänt 

hemma hos Clarissa, om Peter verkligen har kommit över saker och ting. Trots det tickar tiden 

på och stannar inte för något så trivialt som ett brustet hjärta, och livet lägger ännu en dag till 

den föregående.   

Peter Walshs skratt kastar läsaren in till Lucrezias fokalisering som är kvar med 

sin man Septimus i Regent’s Park. Vi får reda på att anledningen till att de är ute är för att de 

ska träffa sir William Bradshaw (s. 57). Septimus sitter på en stol, hallucinerar och pratar för 

sig själv vilket får Lucrezia att tänka tillbaka på tiden innan Septimus sammanbrott. Hur han 

hade förlorat en vän i kriget och efter att de hade flyttat till England hade han bara blivit 
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sämre och sämre. Under en resa till Hampton hade han diskuterat med henne om att de skulle 

ta livet av sig, om att alla människor är onda och att han kunde se igenom allas lögner. Väl 

hemma igen hade han kollapsat. ”Han lade sig på soffan och bad henne hålla hans hand för att 

hindra honom att falla ner, ner, skrek han, i lågorna!” (s. 58). Fokaliseringen skiftar till 

Septimus som märker att hans fru tagit av sig vigselringen, en notering som får honom att 

sväva iväg in i sina egna, förvirrade tankar. Han känner sig ensam, känner sig upphöjd, han 

ser saker som inte finns och med Woolfs eget sätt att skriva, med sin ”stream of 

concousness”, blir allt detta väldigt realistiskt. Det känns verkligen som att en är inuti 

Septimus huvud och det är en rörig, hemsk plats. Men så öppnar han sina ögon och ser 

parken, ser världen och han förundras över hur vacker den är (s. 60). Så vaknar han till ur sina 

fantasier av att Lucrezia säger att det är dags att gå (s. 61). Septimus fortsätter att hallucinera 

och tror att ”en man i grått” är hans döda soldatkollega Evans. Big Ben slår kvartslaget och 

fokaliseringen skiftar tillbaka till Peter Walsh (s. 62). 

Han passerar och ser paret Warren Smith men anar inte det hemska som händer 

där, utan tror bara att det handlar om ett vanligt äktenskapligt gräl. Han promenerar vidare 

genom parken och i sina tankar beklagar han sig över Hugh Whitbread, som i hans ögon 

verkar bete sig som något av en snobb, att han lever lyxigt i något av de kringliggande husen, 

jobbar på hovet och beter sig allmänt upphöjt medan Peter inte har något, inte ens en 

anställning (s. 65). Han bestämmer sig för att han ska fråga Mr Dalloway, som han egentligen 

inte gillar men som ändå anses hygglig nog att ge honom ett jobb. Han kan inte riktigt förstå 

varför Clarissa valt Richard till äkta make, men i hans funderingar, både om Hugh och 

Richard, anar läsaren att anklagelserna egentligen handlar om en inneboende svartsjuka Peter 

inte riktigt vågar erkänna för sig själv. Han måste rättfärdiga för sig själv att han absolut inte 

är kär i Clarissa längre (s. 66) och förklarar sina tankar om henne och männen kring henne 

med att återbesöket etsat fast henne i hans minne igen. Under ett klagomål över familjen 

Dalloway menar han att hon gått ner sig: ”Hon var dubbelt så intelligent som han och ändå 

såg hon allt genom hans ögon – en av äktenskapets tragedier” (s. 67). Här får läsaren en liten 

aning om vad ett äktenskap kan göra, eller framför allt vad det kan göra med kvinnan. 

Kvinnan får lägga sig för mannen för det är hans liv som fortsätter medan kvinnan är fast i 

äktenskapet, hemmet och barnafödande. Peter ser Clarissa falla i denna äktenskapliga fälla, 

som den perfekta husfrun: ”men hon behövde människor, ständigt människor, sin tid på 

luncher, på middagar, på sina eviga bjudningar, konverserade, sade saker hon inte menade, 

avtrubbades, förlorade omdömet” (s. 68). Läsaren får ett intryck av att hon gör allt detta på 
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bekostnad av sig själv, hon håller i bjudningar, skrattar och konverserar med folk bara för att 

det är så en ska göra som kvinna.  

Plötsligt hör Peter en kvinna sjunga högt över gatan (s. 70). En tiggare, får 

läsaren reda på till slut, som med sin höga sång skickar läsaren och fokaliseringen tillbaka till 

paret Warren Smith som snart är framme hos sir William Bradshaw, mannen som Lucrezia 

hoppas ska kunna bota Septimus från hans galenskaper. Vi får här en bakgrund till Septimus 

och vem han varit innan kriget, en kontorist som ansetts lite klen (s. 74). När kriget kom var 

Septimus den första som anmälde sig för tjänstgöring och gjorde bra ifrån dig. Han 

uppmärksammades av sin officer, Evans, som där blev en nära vän för honom. När Evans 

blev dödad kände Septimus knappt något. ”Han rentav komplimenterade sig själv för att han 

kände så litet och var så sansad. Kriget hade lärt honom någonting” (s. 75). Septimus är på så 

sätt en man som även han, precis som Clarissa, accepterar samhällets förväntningar på honom 

som man. Mannen ska ställa upp för landets säkerhet, slåss och kämpa för kriget och 

samtidigt visa så lite känslor som möjligt. I Milano huserade han på ett värdshus då freden 

äntligen kom och han förlovade sig med värdens yngsta dotter, Lucrezia, men samtidigt greps 

han av panik över det faktum att han inte kunde känna. Väl hemma i England, tillsammans 

med Lucrezia, befordrades han på sitt kontorsjobb men kände samtidigt ingenting. Lucrezia 

ville ha barn, men Septimus äcklades bara av tanken ”Man kan inte sätta barn till en värld 

som denna. Man får inte fortplanta lidandet, inte föröka släktet med dess djuriska lustar, 

varelser som inte har några äkta känslor, som drivs av nycker och jagar efter fåfånglighet[sic], 

som rön för vinden” (s. 77). Kriget har helt klart förstört Septimus. Han hade sett saker som 

inte gick att få osedda och på ett sätt tappat tron på mänskligheten. Hans fru tillkallade läkare, 

Dr Holmes, som konstaterade att det inte var något fel alls med Septimus (s. 78). Men besöket 

av Holmes driver bara Septimus djupare ner i vansinnet och Lucrezia uppmanades att söka 

läkare på annat håll istället (s. 81). 

Big Ben slår tolv slag och paret Warren Smith närmar sig Bradshaws kontor. På 

gatan sitter lady Bradshaw i bilen och väntar på sin man och vi får en kort inblick i hennes liv 

i skuggan av hennes mans framgång (s. 81). Middagsbjudningar, välgörenhetsbasar och 

kunglig uppmärksamhet men också ”sorgligt lite tid med sin man” (s. 82) vilket gör att 

läsaren ändå anar en melankolisk känsla hos henne. Inne på sir Bradshaws kontor 

diagnostiseras Septimus med ”bristande sinne för proportioner” (s. 83) och doktorn 

bestämmer att han ska läggas in på ett av Bradshaws hem för behandling. Lucrezia blir 

alldeles uppgiven över att de ska ta hennes man ifrån henne och försöker argumentera mot 

det. Men Bradshaw går inte att övertyga, han ska komma förbi senare för att hämta Septimus. 
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Läsaren får därefter ytterligare en inblick i paret Bradshaws liv: sir Bradshaws besatthet av 

sinne för proportioner, hur han hyllats för sina metoder medan lady Bradshaw sakta gått under 

i skuggan av sin mans framgångar. ”Det var inget man kunde sätta fingret på: det förekom 

inga scener, ingen konflikt, bara ett sakta nedsjunkande av hennes vilja – vattenindränkt – i 

hans. Mjukt var hennes leende, självklar hennes underkastelse.” (s. 87). Ännu en gång ser vi 

ett äktenskap där kvinnans position hamnat i skymundan för mannens framgång. Här kan 

läsaren också utskilja en typ av förbittring över hur en sådan sak inte anses särskilt konstig. 

Det förväntas av kvinnan att lämna företräde för mannen, ”självklar var hennes 

underkastelse”.  

Ännu en gång slår klockorna ute på gatan och med det lämnar paret Warren 

Smith Bradshaws kontor för att ta sig hemåt. Fokaliseringen ändras till Hugh Whitbread som 

nu är på väg hem till lady Bruton och hennes lunchbjudning. I dörren möter han Richard 

Dalloway och i och med det förstår läsaren att de båda har kommit för att besöka miss 

Brutons lunchbjudning. Under lunchbjudningen skiftar fokaliseringen mellan de olika 

deltagarna. Vi får en inblick i Millicent Brutons liv, hur hon lever i efterdyningarna av sin 

släkts storhet, att hon har ett rykte om sig att ”diskutera som en man” (s. 91). Samtidigt får vi 

också en uppfattning av Richards känslor för Clarissa, som vid vetskapen om att Peter Walsh 

är tillbaka i London, bestämmer sig att direkt efter lunchen gå hem och berätta för henne hur 

mycket han älskar henne (s. 92). Lady Bruton vill ha männens hjälp, både Dalloway och 

Whitbread hjälper henne att skriva en insändare, något hon inte kan göra själv. ”Lady Bruton 

var försiktig i sina omdömen om män, i vördnad för deras mystiska förmåga – en förmåga 

som ingen kvinna hade – att tämja universums lagar” (s. 94). Ännu en kvinna som lever i 

skuggan av männen men som har hittat en väg runt det. Genom att använda männen och deras 

förmågor kan hon kanske åstadkomma något ändå. 

Efter lunchbjudningen förs vi vidare längs Londons gator, via Richard Dalloway 

som nu är på väg hem för att berätta för Clarissa hur mycket han älskar henne. Han funderar 

på att köpa en present men vågar inte för han ”tvivlar på sin smak” (s. 98). Istället köper han 

en bukett blommor. Big Ben slår ut timslaget när Richard närmar sig sin port och 

fokaliseringen ändras till Clarissa som sitter i sin salong och funderar på vilka hon måste 

bjuda på kvällens fest. In kommer Richard och sträcker fram sina blommor men kan inte 

förmå sig att säga att han älskar henne. Trots det menar Richard att hon förstår: ”Hon förstod, 

hon förstod utan att han sade, hans Clarissa” (s. 101). Trots det blir det, under resten av 

samtalet, något av elefanten i rummet. Han tänker hela tiden på hur mycket han älskar henne 

men kan inte riktigt förmå sig att faktiskt uttala det högt för henne och precis när han ska resa 



 34 

sig för att gå igen blir han stående ett ögonblick ”som om han tänkte säga något mer” (s. 102) 

men lyckas ändå inte säga något. Istället uppmanar han Clarissa att vila en stund medan han 

själv rusar tillbaka till jobbet.  

Clarissa blir kvar liggandes i soffan med en nedstämd känsla i magen, vilket hon 

snart kopplar ihop med hur både Richard och Peter hade uttryckt sig angående hennes fest. 

Peter trodde att det hade att göra med att hon ville göra intryck, bli älskad, medan Richard inte 

förstod alls varför hon var så förtjust i sällskapslivet. Detta svävar iväg i en inre monolog där 

Clarissa försöker rättfärdiga varför hon bryr sig så mycket om något så trivialt som en fest (s. 

104). Hon menar att det är för att hon älskar livet, eller för att hon vill sammanföra 

människor, för att hon inte kan något annat. Med det vi vet sedan innan blir detta en passage 

som får läsaren att undra om detta ingår i masken Mrs Dalloway, societetsdamen, eller om 

detta är på riktigt. Men så kommer en tanke:  

Ändå: att den ena dagen följde på den andra; onsdag, torsdag, fredag, lördag. Att man vaknade 

på morgonen, såg himlen, promenerade genom parken, mötte Hugh Whitbread. Och sedan 

kom plötsligt Peter in. Och nu rosorna här – det, räckte. Efter allt detta: hur otrolig döden 

kändes! – att det måste ta slut. Och ingen i hela världen skulle veta hur hon hade älskat det 

alltsammans (s. 105).  

Helt plötsligt får vi en känsla av frid hos Clarissa. Hon är nöjd med livet så som det är, att 

bara vara. Saker händer, både lyckliga och jobbiga, och så är det. Livet går vidare och tiden 

lägger på en dag på nästa, och Clarissa är nöjd med det.  

 Mitt i detta ögonblick vaknar Clarissa till av att Elizabeth, hennes dotter, 

kommer in i salongen. Hon och miss Killman, Elizabeths historielärare, ska bege sig ut till 

varuhuset för att köpa en underkjol (s. 108). Fokaliseringen skiftar, denna gång till miss 

Killman, där läsaren får en inblick i hennes liv och framför allt hennes hat mot Clarissa. Hon 

är arg för att hon är rik, för att hon inte behöver arbeta och för att hon är vacker. Miss Killman 

och Elizabeth går och köper underkjolar och sedan för att dricka te tillsammans (s. 111). 

Elizabeth känner sig en aning obekväm tillsammans med miss Killman och lämnar henne på 

caféet för att ta sig hem själv. Men istället för att ta bussen hem åker hon buss bara för 

åkandets skull. Hon känner sig obekväm av de uppskattande blickarna hon får från folk på 

gatan ”Det gjorde livet till en börda för henne, ty hon ville så mycket hellre få vara i fred och 

göra vad hon ville på landet, men folk skulle tvunget jämföra henne med liljor, och hon måste 

gå på bjudningar och London var så trist jämfört med att vara på landet ensam med pappa och 

hundarna” (s. 115). Elizabeth är på så vis inte alls lika nöjd med societetslivet som hennes 

mamma är, utan drömmer om ett helt annat liv. Männens uppvaktande tråkar ut henne, liksom 

mammans påtryckningar om att intressera sig för kläder och hennes bussäventyr blir därför 
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som en upprorshandling mot allt detta. Istället för ett liv i Clarissas fotspår drömmer Elizabeth 

om ett yrke som läkare, eller kanske bonde (s. 117) och äktenskap är helt uteslutet i hennes 

dröm. Trots att Elizabeths åktur kan verka liten och obetydlig för resten av handlingen, är det 

trots allt enda och sista gången vi får någon som helst inblick i vem Elizabeth är. En karaktär 

som, i och med hennes revolterande busstur, står för en stor förändring av de, framför allt 

kvinnliga, normer som dominerade samhället. Läsaren får en känsla av förhoppning för den 

kommande generationen kvinnor som kanske kan stå för ett uppbrott mot de föråldrade 

kvinnliga normerna. Elizabeths åktur blir därför en händelse som stöttar temat om kvinnlig 

frigörelse men också det om kvinnans uppoffringar för äktenskapet. Det Elizabeth drömmer 

om är ett liv utan äktenskap och om att istället göra något som hon själv mår bra av, istället 

för att göra det för samhället och dess gamla förväntningar.  

 Efter Elizabeths busstur skiftas fokaliseringen tillbaka till paret Warren Smith 

som nu kommit hem till sig, där Septimus ligger i soffan, vilandes samtidigt som han försöker 

tackla sina inre demoner. Lucrezia sitter och syr en hatt åt grannflickan (s. 119). Frun frågar 

sin man om hatten vilket leder till att de delar en ganska fin stund tillsammans: ”Ja, det skulle 

alltid göra henne lycklig att se den hatten. Han hade blivit sig själv då, han hade skrattat då. 

De hade varit tillsammans bara de två” (s. 123). Mitt i deras lyckliga stund hörs plötsligt 

röster från entrén, röster som Lucrezia tror tillhör Dr Holmes, och Lucrezia springer dit för att 

hindra honom från att komma upp och se Septimus. Men Septimus hör själv vem som kommit 

och efter att inte ha sett någon annan väg ut kastar han sig ut från fönstret ner mot 

källartrappsräcket nedanför (s. 127). Medan Lucrezia somnar in efter att ha fått något 

lugnande av Dr Holmes, för att inte behöva se sin mans lemlästade kropp, slungas läsaren 

tillbaka till Peter Walsh som hör ambulansens tjut över Londons gator (s. 129). Peter kommer 

till slut fram till sitt hotell där det väntar ett brev på honom. Ett brev från Clarissa som säger: 

”Så himmelskt det var att se honom. Hon måste tala om det för honom” (s. 132). Detta lilla 

meddelande vet Peter inte riktigt hur han ska reagera på. Främst menar han att han blir 

frustrerad: ”Han önskade att hon inte hade skrivit. Efter allt vad han hade tänkt om henne, 

kom det som en stöt mot revbenen. Varför kunde hon inte lämna honom i fred?” (s. 132). 

Läsaren känner dock av att det endast är gamla känslor som vaknar till igen och han får en typ 

av förhoppning om att detsamma kanske gäller Clarissa. Han tänker på sin nya kärlek, Daisy, 

som är kvar i Indien och hur deras liv skulle se ut om de gifte sig. För honom skulle det inte 

vara något problem, men för Daisy skulle det antagligen innebära att hon förlorade sina barn, 

sin sociala ställning och sedan bli änka i England utan någonting alls, och att det därför 

kanske skulle vara bäst för henne att inte gifta sig med honom (s. 135).  
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 Peter går ut för att äta middag där han till slut bestämmer sig för att gå på 

Clarissas fest. Han vandrar från sitt hotell till Westminster och beundrar den fina 

sommarkvällen och kvällsstämningen som sprids på Londons gator (s. 139). Väl framme 

framför Dalloways port måste han lugna sig: ”Kroppen måste koncentrera sig nu, gå in i 

huset, det upplysta huset, där porten stod öppen, där bilar hade stannat och glittrande kvinnor 

steg ur: själen måste fatta mod och försöka uthärda.” (s. 140). 

 Läsaren träder in i festen via Lucy, en huspiga, och resten av husets personal. 

Stämningen är hög och tjänstefolket stressar och fixar det sista innan gästerna anländer. Det 

pratas om att självaste premiärministern ska komma. Det plingar på dörren och Clarissa står i 

dörren och tar emot de första gästerna som därefter leds in i salongen. Peter Walsh ser 

Clarissas sprudlande glädje som tycks falsk i hans ögon. Clarissa känner Peters blickar och 

blir orolig över att festen inte kommer bli lyckad. Hon känner en plötslig osäkerhet med Peter 

där, med hans kritiska blick: ”Det var otroligt hur konfys Peter kunde göra henne, bara genom 

att komma och ställa sig i ett hörn. Han fick henne att iaktta sig själv, att överdriva” (s. 143). 

Fler gäster infinner sig i salongen och Clarissa känner sig med ens nöjdare med festen, ”Den 

hade börjat. Den hade tagit fart” (s. 145). Men där vid entrén får Clarissa en plötslig 

utomkroppslig upplevelse, hon kommer på sig själv med att egentligen aldrig känna någon 

glädje över att stå där och hälsa alla välkomna. ”Det var som att vara – vem som helst, 

faktiskt att stå här. Vilken kvinna som helst skulle kunna göra det” (s. 145). Hon tappar sig 

själv, sitt egna unika själv och det är som att hon lever ett liv som inte hon själv har valt, ett 

liv som någon annan (samhällets normer?) har valt åt henne. ”Varje gång hon hade bjudning 

fick hon denna känsla av att vara något som inte var hon själv, och av att hennes gäster på ett 

sätt blev overkliga, på ett annat mycket mer verkliga” (s. 145). Vi anar ännu en gång den 

mask som Clarissa väljer att ta på sig, försöker föreställa denna perfekta societetsdam men för 

första gången samtidigt anar vi att det är något hon i själva verket inte vill göra. Detta är 

hennes liv och hon gör det men egentligen ger det henne ingenting. Allting är för hennes man 

och han ställning i parlamentet, för att det är det som förväntas av henne som fru.  

 Plötsligt hör Clarissa en röst hon känner igen som visar sig vara Sally Seton, 

hennes gamla barndomsvän som numera presenterar sig som lady Rosseter. Läsaren får här en 

föraning om vad åren gjort med Sally: ”Skimret hade lämnat henne” (s. 146) och en kan ana 

att även hon har fått göra uppoffringar för sitt äktenskap. Och så kommer premiärministern in 

och gästerna häpnar över hur obetydlig han verkar. Han leds runt salongen av både Clarissa 

och Richard men ingen i rummet tycks ta någon större notis om honom. Fokaliseringen skiftar 

till Peter och läsaren ser med hans ögon hur gästerna beter sig på denna tillställning. Vi ser 
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Hugh Whitbread smickra premiärministern och vi ser Clarissa eskortera landets mäktigaste 

man ut genom dörren och på något sätt ser Peter henne med helt andra ögon. Hur hon med en 

slags värdighet bara existerar, bara är. ”Hennes stelhet, hennes pryderi, hennes torrhet hade 

efterträtts av värme” och hon utstrålade ”en sublim värdighet, en utsökt vänlighet som om hon 

ville hela världen väl men nu hade nått sin tillvaros yttersta kant och gräns, och därför måste 

gå” (s. 148). Clarissa själv börjar även tvivla på meningen med dessa fester: ”Ty fastän hon 

älskade det och kände hur det pirrade och brände var ändå dessa uppvisningar, dessa triumfer 

[…] ihåliga. De fanns på en armlängds avstånd, inte i hjärtat” (s. 149). Och med ens blir det 

tydligt: festerna betyder egentligen ingenting för Clarissa, de är ihåliga, ytliga och enbart ett 

spel för galleriet. Men trots detta fortsätter hon, för livet går vidare. Hon får syn på en gammal 

vän och fortsätter mingla, pratar ytligt med än den ena än den andra och håller fortfarande upp 

denna fasad, denna mask av den perfekta värdinnan.  

 Så stöter hon på lady Bradshaw, som läsaren känner som frun till den doktor 

som tidigare under dagen behandlat Septimus, som berättar om en man som kastat sig ut 

genom ett fönster i självmord (s. 156), vilket får Clarissa att stanna upp. Hon går ut i 

vestibulen för att samla sina tankar. Å ena sidan är hon frustrerad över att Bradshaws kommer 

och berättar en så hemsk sak på hennes fest. Å andra sidan blir hon också väldigt berörd och 

förundrad över denna man som bestämt sig för att ta sitt liv. ”Men han hade kastat bort sitt liv. 

De fortsatte att leva (hon måste gå tillbaka, rummen var fulla av människor, det kom 

fortfarande nya gäster). De (hela dagen hade hon haft Bourton, Peter, Sally i tankarna), de 

skulle bli gamla.” (s. 157). På ett sätt förbinds Clarissa med Septimus här, hon förstår honom 

och på ett sätt känner hon precis som han.  

Ens föräldrar har lagt det i ens händer, detta liv, att levas till slutet, att vandras med stoicism. 

Det bodde i djupet av hennes hjärta en oerhörd fruktan. Hon kände det ofta: om inte Richard 

hade suttit där och läst The Times, så att hon kunde burra ihop sig som en fågel och repa mod, 

samla allt vant omkring sig, gnida pinne mot pinne och tända en brasa av renaste glädje, så 

skulle hon ha gått under. Jo hon hade klarat sig. Men den unge mannen hade tagit livet av sig. 

(s. 158) 

Och här kommer en vändning på det som läsaren tidigare anat om äktenskapet, här har 

Clarissas äktenskap istället räddat henne från undergång. Det liv hon fått med Richard, detta 

sprudlande och ytliga liv har på ett sätt gett henne det lilla som får henne att hålla modet uppe. 

Hennes man kan kanske tolkas som hennes förankring till verkligheten. Så länge han finns där 

kan hon samla mod och kraft till att ta på sig ansvaret och masken som den perfekta värdinnan 

kräver, eller kanske handlar det bara om att samla kraft till att vara, att leva, att existera för att 

använda Peter Walshs ord. Mitt i Clarissas tankar slår Big Ben och Clarissa slungas tillbaka 
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till verkligheten och påminns om att livet går vidare (s. 159). Hon tvingar sig själv att tänka på 

sina gäster, på Peter och Sally och går tillbaka ut i salongen.  

 Medan Clarissa försvinner sitter Peter kvar i salongen tillsammans med Sally, 

som outtröttligt pratar illa om Clarissa. Peter är mest upptagen med att försöka hitta Clarissa i 

folksamlingen och undrar flera gånger vart hon kan ha tagit vägen. Sally sitter bredvid och 

menar att Clarissa är en snobb, att hon är hård mot folk och att hon egentligen borde gift sig 

med Peter istället. Festen närmar sig sitt slut, gästerna börjar dra sig hemåt och Peter får 

äntligen syn på Clarissa som kommer tillbaka och romanen slutar med något så enkelt: ”Ty 

där var hon” (s. 165) vilket sammanfattar hela temat om att bara existera. Clarissa är bara, hon 

existerar, för livet går vidare. Hemska saker händer, men det finns egentligen inget vi kan 

göra åt det. Klockan fortsätter att gå, lägger timme till timme, dag till dag, och vissa lär sig 

leva med det, så som Clarissa gjort, medan andra inte gör det, så som Septimus. Placerar man 

romanen i sin historiska kontext, precis efter första världskriget, kan en förstå att så triviala 

saker som societetsfester kan kännas meningslöst. Men det är ändå det triviala som utmärker 

större delen av våra liv och vad kan egentligen klassas som trivialt? För Clarissa blev festerna 

det viktigaste för att inte låta sig själv gå under av sina egna tankar, medan Peter inte kan 

förstå varför hon håller fast vid dessa ytligheter. Trots hur meningslöst något sådant kan 

kännas så går livet vidare trots allt, och vi kan egentligen inte göra annat än att bara vara.  

4.3 Sammanfattning  

Vad vi kan se utifrån den intrigskuggning som gjorts ovan är att trots att intrigen är 

svårfångad och lös, hjälper den ändå läsaren att finna relevanta delar för uppbyggandet av 

tematiken. I och med att fokaliseringsbytet sker med hjälp av plötsliga händelser, oftast med 

hjälp av Big Bens högljudda klockslag, hjälper det läsare att vara uppmärksam på texten. 

Dessa plötsliga händelser får läsaren att haja till och på så sätt lättare kunna ta till sig 

fokaliseringsskiftet. Inte bara hjälper Big Ben läsaren att förstå sig på romanens skiftande 

fokalisering utan den pekar också mot det huvudsakliga temat som blir helt fullbordat under 

Clarissas fest. Klockans återkommande slag blir en påminnelse, inte bara för romanens 

karaktärer utan också för läsaren, om att tiden går, livet passerar och det finns egentligen inte 

mycket du kan göra åt det. Antingen kan du gå under, så som Septimus valde att göra, eller så 

kan du acceptera det och bara existera så som Clarissa. Det är detta tema, om livets gång, som 

jag skulle säga är det tema som går att fullborda med hjälp av intrigens fulla yttrande.  

På vägen hittar vi även andra tematiska trådar. Framför allt ser vi Clarissas 

kamp med samhället och äktenskapets alla förväntningar på henne. Romanen är full av en 
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enda stor skepsis mot äktenskapet i allmänhet och av kvinnans ställning gentemot mannens i 

synnerhet. Vi ser Lucrezia som offrar sitt hemland och lämnar sin familj för sin man. Vi ser 

mrs Bradshaw som sakta försjunkit bort för att ge plats åt sin mans framgång och så Clarissa 

själv som envist försöker leva upp till den roll som krävs av henne som societetsdam och 

hustru men som trots allt inte ger henne verklig lycka. Och så motsatsen till det hela: 

Elizabeths vilda busstur och hennes drömmar om ett äktenskapslöst liv, fri från alla 

bjudningar och andra sociala krav och förväntningar. Hennes korta men ändock intensiva 

plats i romanen blir som en symbol för den kommande generationens revolt mot allt detta och 

med det också den kvinnliga frigörelsen.  

Även om dessa delar kanske inte kan ses som romanens huvudsakliga tematik 

eller att de kan ses som fullbordade i och med intrigens slut, så som Öhman menar är det 

viktigaste vid en intrigskuggning, har vi trots det lyckats plocka ur de delarna också med hjälp 

av intrigskuggningen. Som tidigare påpekats menar Öhman att en intrigskuggning inte kan 

utföras förrän hela yttrandet är fullbordat, detta för att tematiken då heller inte blivit 

fullbordad. Temat om tidens och livets gång blir helt fullbordat och förståeligt först när hela 

texten är läst, det vill säga först när Clarissas fest börjar nå sitt slut. Men de andra delarna blir 

aldrig riktigt fullbordade utan kan snarare ses som tematiska trådar som lämnas orörda, men 

som ändock finns där. Genom att rekonstruera intrigen enligt Öhmans modell lyckades alltså 

även dessa ”lösa trådar” plockas ut, trots att deras tematik inte kan anses fullbordad i och med 

den fullständiga intrigen. Den stora frågan är dock, om Mrs Dalloway helt saknar intrig, så 

som Dell’Amico (2001) menar att den gör, är det ens en intrigskuggning som har gjorts ovan? 

Det är en fråga jag kommer diskutera vidare i följande kapitel.  
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5. Avslutande diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring de frågor som har uppstått under analysarbetet. 

Kapitlet diskuterar de två aspekter som är nödvändiga för denna studies forskningsfrågor: 1) 

intrigskuggningens användbarhet på intrigsvaga texter samt 2) hur en intrigskuggning 

genomförs i klassrummet.  

5.1 Applicerbart på intrigsvaga texter? 

Efter 5 års högskolestudier och ca totalt 90 hp litteraturvetenskap kan jag nog ändå skryta med 

att jag känner mig rätt bekväm med litteraturanalyser. Trots det var denna typ av analysmetod 

en helt ny erfarenhet som på ett sätt kändes en aning bakvänt. Att analysera texter så här 

kronologiskt kändes besvärligare än till exempel en argumenterande analys som jag 

personligen är mer van vid. Normalt brukar dessa typer av längre intrigbeskrivningar utebli i 

de argumenterande analyser jag skrivit genom utbildningen och istället har fokus legat på att 

argumentera för varför jag tolkar vissa delar så som jag gör. Med det sagt märkte jag att en 

kan enkelt falla i den gamla traditionen av innehållsrabblande handlingsreferat. Å andra sidan 

gjorde denna analysmetod att jag hela tiden hamnade närmare texten, vilket är det som 

Öhman förespråkar, och en blev därför hela tiden tvungen att gå tillbaka till texten, blad för 

blad för att se vad texten faktiskt säger. På så sätt blev det också en väldigt tidskrävande 

process.  

Vidare skulle en kunna fundera på om de delar som jag har plockat ut i min 

analys verkligen är händelser som är viktiga för intrigens orsakssammanhang. Om det är så 

som Dell’Amico (2001) säger, att Mrs Dalloway helt saknar en intrig på grund av bristen på 

kausalitet, skulle svaret vara nej. En händelse händer inte på grund av en annan utan av ren 

tillfällighet, så med Forsters (1974) perspektiv på intrig borde därför en intrigskuggning inte 

vara möjlig för där finns ingen intrig att skugga. I en bok som Mrs Dalloway, som är 

uppbyggd av tankar, funderingar och minnen hos karaktärerna, finns absolut en tematik men 

är den verkligen kopplad till och uppbyggd av intrigen som Öhman påstår att alla berättelser 

är? Kan en tanke hos en karaktär räknas som en händelse? I min analys ovan, är det 

händelserna som utlöser och pekar mot olika teman eller är det inte egentligen bara tankar, 

känslor och minnen? Är det en skillnad mellan dessa? Även om frågan om intrigens 

existerande eller inte är helt klart intressant är de dock för stora för att gå djupare in på här. En 

djupare analys av forskning i intrigens definition skulle krävas för att kunna säga något om 

hur en ska tänka i arbetet med intrigskuggningar.  
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Däremot, med det detta i åtanke, är det kanske inte så konstigt att en 

intrigskuggning på Mrs Dalloway blir minst sagt besvärlig. Men jag skulle säga att det är 

också i denna paradox som lösningen ligger. Vi vet att händelserna i den här romanen inte 

utlöser varandra. Trots det hittar vi ändå händelser i romanen: vi följer med Clarissa på 

hennes promenad, Peter hälsar på Clarissa i hennes hem, vi ser paret Warren Smith i Regent’s 

Park under deras promenad, Septimus tar livet av sig och vi ser Peter Walsh studera 

ytligheterna på Clarissas bjudning. Allt detta ser vi och det är genom den intrigskuggning som 

gjorts som detta har gått att urskilja och samtidigt givit stöd för romanens tematik. Vi har 

kunnat hitta delar som stödjer vissa av textens teman, men är dessa delar verkligen en del av 

intrigstrukturen? Kanske inte. Hade vi kunnat hitta dem genom att använda en annan typ av 

lässtrategi eller analysmetod? Antagligen. Det ska dock sägas att i min egen första 

genomläsning av romanen, var fokuseringen av intrigen och händelseutvecklingen en lättnad. 

Personligen har jag alltid haft svårt för modernistiska texter och alltid fått kämpa mig genom 

dem. Men genom att nu gå in i föreställningsvärlden med enbart fokus på att försöka följa vad 

som händer blev det enklare att både slutföra läsningen och att träda in i föreställningsvärlden 

som en sådan svår bok som Mrs Dalloway erbjuder. Detta ledde i sin tur till en djupare 

inlevelseläsning vilket även gjorde att analysarbetet efteråt blev betydligt mycket enklare. Det 

gör att det öppnas upp en möjlighet här för användandet av liknande texter med 

gymnasieelever. En intrigskuggning kan på så sätt användas som en lässtrategi och som en 

ingång i intrigsvaga texter då det ger läsaren något att hålla fast vid under läsningen. Läsarens 

fokus landar trots allt på berättelsens händelser. Om det sedan är viktigt att koppla 

händelserna till intrigen och dess kausalitet kan ses som mindre viktigt i dessa fall. I och med 

denna studie har vi ändå lyckats åstadkomma det Öhman främst vill få fram: en starkare 

inlevelseläsning och en metod som hjälper läsaren att träda in i romanens föreställningsvärld. 

Frågorna kring om Mrs Dalloway innehar en intrig eller inte lämnas därför här obesvarad med 

hänvisningar mot fortsatta studier i ämnet.  

5.2 Intrigskuggningar i gymnasieskolans litteraturundervisning 

Enligt Wessbo (2017) kan det vara värt mödan att som lärare lägga lite extra tid på att hjälpa 

eleverna förstå en texts händelseförlopp. Som nämnts ovan visade hans studie att om eleverna 

har förstått större delen av en texts händelseförlopp finns det också större förutsättningar för 

att kunna göra en djupare analys. Detta, tillsammans med Åbergs (2018) studie som visade att 

en intrigskuggning kan fungera som en bättre strategi än vanliga innehållsfrågor, pekar mot 
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att Öhmans metod är användbar i gymnasieskolans litteraturundervisning. Däremot återstår 

frågan om hur det rent praktiskt kan användas i klassrummet.   

5.2.1 Skugga intriger muntligt 

Öhman menar att läsaren först måste ha tagit in hela yttrandet, hela intrigen, innan hen kan 

göra en intrigskuggning och att hen måste ha en aning om bokens teman innan. Rent praktiskt 

betyder det att eleverna behöver ha läst hela romanen innan en intrigskuggning görs. Som 

nämnts tidigare var detta något jag själv hade i åtanke vid min egen intrigskuggning. Jag läste 

igenom hela romanen med ett fokus på att ta reda på vad som händer i den, samtidigt förde jag 

reflekterande marginalanteckningar kring de olika delarna som berörde min läsning, vilka 

sedan hjälpte mig då jag rekonstruerade händelseutvecklingen skriftligt. Men under 

skrivandets gång förändrades en del av mina tankar och funderingar. Min erfarenhet är att det 

brukar kunna bli så även vid andra typer av analysmetoder, att när en plötsligt ska försöka 

formulera sina tankar kring en text upptäcker en något som tidigare missats. Detta är såklart 

en viktig del i processen, jag ser helt annorlunda på Virginia Woolfs roman nu än vad jag 

gjorde efter min första läsning. Å andra sidan blev detta också problematiskt vid en skriftlig 

intrigskuggning då en plötsligt inser att vissa händelser som vid första tillfället inte verkar alls 

särskilt viktiga, och lämnas därför utanför analysen, helt plötsligt måste få en utarbetad plats i 

analysen. Med ett sådant arbetssätt blir en tvungen att gå fram och tillbaka mellan text och ens 

reflektioner, vilket såklart går men, tror jag, passar bättre att göra muntligt i arbetet med 

elever.  

Att genomföra en intrigskuggning muntligt bekräftas som det enklaste 

arbetssättet av Skolverket som valt att uppmärksamma Öhmans metod på sin hemsida 

Lärportalen som nämndes ovan (se avsnitt 2.4). Förhållningssättet som framställs där visar ett 

flerstämmigt klassrum (Dysthe 1996) där eleverna med stöd från läraren rekonstruerar 

intrigen genom samtal. Efter att själv ha provat på att göra en skriftlig intrigskuggning ser jag 

ingen mening med att detta ska göras som en skriftlig uppgift för gymnasieelever som sedan 

ska betygsättas och bedömas, utan snarare som ett sätt att hjälpa eleverna in i texten, hjälpa 

dem att kliva in i den föreställningsvärld som författaren erbjuder. Även om boksamtal inte 

nämns särskilt tydligt i Öhmans bok (2015), kan en som läsare ändå avläsa att detta är det 

naturliga tillvägagångssättet i arbetet med intrigskuggningar. Då Chambers (2011) modell för 

boksamtal följer en läsarcentrerad modell, tydligt inspirerad av receptionsforskningen, med 

fokus på de delar som uppmärksammas av eleverna själva, kan det bli svårt att kombinera den 

med en intrigskuggning eftersom den lägger ett större fokus på texten och 
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händelseutvecklingen. Däremot, om en intrigskuggning ska användas som ett sätt att ta sig in i 

texten, in i föreställningsvärlden, kan Chambers boksamtalsmodell användas vid ett senare 

tillfälle för att gå djupare in texten. Med andra ord blir Öhmans metod ett hjälpmedel i 

läsprocessens, enligt Langer (2005), två första delar: den hjälper läsaren att ta sig in i 

föreställningsvärlden och att röra sig där inne. Medan Chambers boksamtalsmodell kan 

användas under de två sista faserna i Langers läsprocess då läsaren kliver ur 

föreställningsvärlden.  

Om vi då kan konstatera att en intrigskuggning gör sig bäst i någon form av 

boksamtal, gärna med läraren som stöd under tiden, blir det rätt självklart att detta ska ske 

under lektionstid. Sådana helklassdiskussioner i kombination med mindre gruppdiskussioner 

mellan eleverna kan vara den mest effektiva lösningen, så som Lärportalens modulvideo 

visade. Den stora frågan som många lärare ställer sig är hur mycket tid som behöver läggas på 

detta. Att lärare idag ofta oroar sig över tidsbristen är inte någon större nyhet. Flertalet 

fältstudier genom hela lärarutbildningen har visat hur verksamma lärare ofta menar att 

kurstimmarna sällan räcker till redan som det är. Att spendera en hel lektion till att 

rekonstruera en intrig kanske fungerar med en mindre text så som en novell. Räcker 

emellertid en lektion om eleverna har läst en roman? Om fler lektioner behövs för att skugga 

intrigen i en roman, är det då verkligen värt den tiden som redan är så knapp? Jag skulle 

hävda att om Wessbo (2017) visar att en större förståelse för hela händelseförloppet ger större 

förutsättningar för djupare analyser, kan det kanske vara värt att lägga ner den extra tid som 

en intrigskuggning kräver. Framför allt om eleverna är ovana läsare och inte riktigt vet hur de 

ska tackla en litterär text. Om läraren introducerar detta i elevens tidiga gymnasieår, redan i 

Svenska 1, behöver det i fortsättningen inte ta lika mycket tid som vid första gången. Vi såg 

att en intrigskuggning även hjälper vid arbetet med svårare texter, så som Mrs Dalloway, 

vilket motiverar att en kan ta till metoden som hjälpmedel även vid mer avancerade analyser. 

Om än inte som en analysmetod utan snarare som en lässtrategi. När eleverna efter ett tag är 

insatta i intrigskuggningar och eventuellt stöter på problem med mer avancerade texter i 

senare kurser, kan en enkel fråga så som ”Vad är det som händer i texten?” eller ”Men vad 

handlar texten om då?” bli ett enkelt sätt att gå tillbaka till metoden och hjälpa eleverna in i 

textens föreställningsvärld. På så sätt introducerar läraren ett hjälpmedel, en lässtrategi, för 

eleverna som inte bara är användbart i klassrumsdiskussioner utan som eleverna själva kan ta 

till vid senare tillfällen för att enklare kunna ta sig djupare in i olika texter.  

I sin bok återkommer Öhman ofta till vikten av att göra intrigskuggningen först 

efter att eleven tagit del av det fullbordade yttrandet. Detta pekar mot att dessa boksamtal ska 
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genomföras efter att alla elever har läst igenom hela texten. Med andra ord ska boksamtalen 

helst inte delas upp och därför inte utföras förrän boken är helt utläst.   

5.2.2 Intrigskuggningar i kombination med läsloggar 

En annan lässtrategi som har diskuterats i denna uppsats är att arbeta med läsloggar och deras 

plats i litteraturundervisningen. Som visats menar Öhman att läsloggen stör inlevelseläsningen 

och det meningsfulla i att ta till sig det fullbordade yttrandet, hela intrigen, innan läsaren kan 

svara på yttrandet. Trots detta visar flertalet studier (Reed 1988, Daniel 1996 & Landauer 

m.fl. 2009) att läsloggar kan vara ett givande litteraturdidaktiskt verktyg. Märkbart är framför 

allt studien gjord av Wong m.fl. (2002) som visar att läsloggar inte bara kan hjälpa eleverna 

att få en djupare förståelse för texten utan att det också kan bidra till en mer estetisk läsning 

(Rosenblatt 1995). Min omgjorda variation på läslogg med marginalanteckningar som 

användes vid intrigskuggningen av Mrs Dalloway blev på så sätt en givande kompromiss där 

det lönsamma med att föra anteckningar under läsningen behölls men samtidigt förstördes inte 

inlevelseläsningen på samma sätt som Öhman menar att en separat loggbok gör.  

Å andra sidan är marginalanteckningar något som kanske inte kan uppmuntras 

till eleverna. Ofta står skolan för de böcker som eleverna läser, antingen i form av olika 

klassuppsättningar eller böcker från skolbiblioteket. Böcker som med andra ord ska lånas av 

flera och som det därför kan vara viktigt att behålla så hela som möjligt. Inte bara kan 

marginalanteckningar förstöra boken utan det kan också förstöra läsupplevelsen för nästa elev 

som lånar boken då redan viktiga delar kan vara utpekade. Så om vi inte har 

marginalanteckningar att tillgå vid intrigskuggningar i klassrummet skulle jag anse att en 

separat loggbok blir det bästa alternativet. Att det ändå finns så pass många studier som visar 

det fruktbara med läsloggen gör att jag anser att den ändå borde få ha en plats i 

gymnasieskolans litteraturundervisning. Däremot kan det ändå ligga något i det Öhman säger 

och därför får det mig att fundera att det kanske inte handlar om att föra läslogg utan hur vi 

gör det. Om läraren uppmuntrar eleverna till att använda läsloggen som en plats för spontana 

tankar, känslor och reflektioner som sker under läsningen (kanske till och med använda den 

som ett bokmärke) blir den en naturlig del av boken och läsningen. På så sätt får eleven en 

plats där hen kan uttrycka sina egna personliga reflektioner kring texten, vilket enligt 

receptionsteoretisk forskning, kan vara nyttigt att få uttrycka sig om. Samtidigt kan det vara 

viktigt, framför allt i en så rörig roman som Mrs Dalloway, att markera ut händelser under 

läsningens gång och på så sätt lättare följa händelseutvecklingen.  
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6. Slutsats 

Slutligen skulle en kunna säga att Öhmans intrigskuggning alltså kan appliceras på en 

intrigsvag text, men istället för att se intrigen som ett skelett som vi hänger upp textens organ 

på, som jag tidigare liknat den vid, kan vi i arbetet med texter som Mrs Dalloway se intrigen 

som en livlina vid vilken vi kan klamra oss fast under läsningen, för att senare lättare kunna 

hitta i texten. Samtidigt som vi håller oss fast vid intrigen under läsningen kan vi också 

enklare hitta och peka ut relevanta delar som stödjer textens tematik. En intrigskuggning kan 

därför ses på två olika sätt. Att skugga intriger kan å ena sidan användas som en analysmetod 

för att kunna plocka ut relevanta delar ur en text för att stödja dess tematik, så som Öhman 

framför allt menar att den ska användas. Detta gäller först och främst texter med en tydlig 

intrig. Å andra sidan kan en intrigskuggning ses som en lässtrategi, framför allt i arbetet med 

intrigsvaga texter, där händelseförloppet blir läsarens fokus genom texten för att enklare 

kunna ta sig igenom en mer krävande text. Att utföra en intrigskuggning tillsammans med 

eleverna görs enklast i helklassdiskussioner, gärna i kombination med mindre 

gruppdiskussioner, där läraren kan hjälpa och stödja eleverna i deras rekonstruktion av 

intrigen. Viktigast är att göra detta efter att eleven har läst igenom hela texten och inte föra 

dessa boksamtal i olika sektioner under läsningens gång. Att någon typ av läslogg har förts 

medan eleverna har läst skulle kunna vara givande och kan stötta eleverna i den 

intrigskuggning som görs i boksamtalen. På så sätt finns där stora möjligheter för 

användandet av intrigskuggningar i gymnasieskolans litteraturundervisning. Vidare studier 

skulle kunna fokusera på att pröva metoden ute i skolorna för att se hur lönsamt arbetssättet 

kan vara samt för att få ett elevperspektiv på metoden.  
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