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Anna Tombrock 

Sammanfattning  

Följande arbete undersöker tematiskt Johanna Frids roman Nora eller Brinn Oslo brinn 
utifrån ett skevt perspektiv, med koppling till cripteorin och respektabilitetsbegreppet. 
Studien kan placeras i relation till forskning om respektabilitet och skev, samt till det relativt 
nya forskningsområdet om sjukdom och funktionalitet i litterär gestaltning. I undersökningen 
analyseras hur berättarjaget gestaltas utifrån kategorierna kropp och funktionalitet samt hur 
hon på olika sätt förhåller sig till begreppen skev och respektabilitet.  
Undersökningen visar att konstruktionen av kropp och funktionalitet sker i relation mellan 
berättarjaget Johanna och Nora, där en tydlig uppdelning konstrueras. Nora är vacker, artig, 
feminin och frisk medan Johanna framstår som ful, hysterisk, osäker och sjuk. Johannas 
funktionalitet handlar dock inte enbart om sjukdomen utan kommer även att innefatta 
Norasmärtan: ett beroende, ett svartsjukedrama, en kärlekshistoria. Nora framstår som det 
kroppsliga idealet och Johanna som den andra. Det är alltså möjligt att förstå berättarjagets 
positionering som skev och icke-respektabel. Detta blir inte enbart tydligt i gestaltningen av 
berättarjagets kropp, utseende och funktionalitet, utan även i det hon tänker, känner och gör. 
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1. Inledning 
Smärtan tickade i mig. Norasmärtan och den andra. Det gjorde ingenting, påminde 
jag mig själv. Det var inte farligt. Det gjorde ont, med det dödade inte. Om jag inte 
redan är död förstås, tänkte jag en dag när jag låg i fosterställning på golvet, 
kallsvettig. Mensvärken var vågor som slog mot ett skär. Obevekliga, omöjliga att 
stoppa. Jag fick kallsupar med jämna mellanrum. Jag visste inte om jag var vågorna, 
eller skäret, eller bara en torr gren som vaskades i bränningen, men hur det än var så 
var det ingen som ingrep. Ingen fick vågorna att sluta slå, ingen lade grenen under 
en tall och lät den vila. Det bara pågick; ett evighetstecken, en liggande åtta. Det var 
omöjligt att veta om det någonsin skulle sluta. Kunde jag leva så här? Jag hade inga 
alternativ. Jag hade bara en kropp och ett Instagram-konto.1 

 

Smärta är något de flesta dessvärre känner till. Ovanstående smärta tillhör berättarjaget 

Johanna i Nora eller Brinn Oslo brinn från 2018. Precis som Johannas smärta är både fysisk 

och psykisk, så finns smärta på flera plan och hör ofta samman med sjukdom. Sjukdom 

präglar många människors liv och har till och med beskrivits som ett mänskligt grundvillkor.2  

Hur smärta, sjukdom eller kropp och hälsa förstås beror på var tids värderingar och 

åsikter.3 Länge har kroppar och beteenden som på något sätt avviker från det ideala tystats 

och försatts i marginalen. Numer har dock synen på sjukdom förändrats, där intresset för 

sjukdomsberättelser och så kallade ”berättelser ur verkligheten” har ökat.4 Katarina 

Bernhardsson menar i Litterära besvär: skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa (2010)  

därför att sjukdomsberättelser idag kräver att berättas.5 Detta krav och behov kan även utläsas 

i  autofiktiva Nora eller Brinn Oslo brinn, som är såväl en sjukdomsberättelse som en 

berättelse ur verkligheten. 

 

1.1. Bakgrund 
Följande undersökning skrivs inom ramen för lärarutbildningen med inriktning mot 

grundskola och gymnasium i ämnet svenska.  

I läroplanen för svenskämnet på både högstadiet och gymnasiet är läsning och arbete med 

skönlitteratur centralt.6 Det som läses ska ses i relation till elevernas egna referensramar, 

intressen och erfarenheter, där läsningen även ska utveckla elevernas förståelse för andra, 

                                                
1   Johanna Frid, Nora eller Brinn Oslo brinn, Stockholm 2018:72f. Citat i arbetets titel: Frid 2018:52. 
2   Katarina Bernhardsson, Litterära besvär : skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa, Stockholm   
    2010:12. 
3   Karin Johannisson, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur, Stockholm 2013   
     [1997]:12. 
4   Bernhardsson 2010:34. 
5   Ibid:9. 
6   Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen,   
    Stockholm 2011:160. 
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deras livsvillkor, känsloliv, tankar och föreställningsvärldar samt därigenom utveckla en 

förmåga att urskilja det som anses vara allmänmänskligt och särskiljande.7 Med andra ord ska 

läsning av skönlitteratur i undervisningen främja elevernas möjligheter till självkännedom för 

att därigenom utvecklas till att bli respektfulla demokratiska samhällsmedborgare.   

Läsning av litteratur som Nora eller Brinn Oslo brinn öppnar för samtal kring sådant som 

sjukdom, som det inte alltid talas om. Genom läsning är det möjligt att lyfta sådana utan krav 

på att vara personlig, med ett samtidigt utrymme att vara personlig för den som vill. För att 

lyfta sådana teman kommer här framställningen av kropp och funktionalitet undersökas.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Undersökningen syftar till att undersöka hur berättarjaget i Johanna Frids roman Nora eller 

Brinn Oslo brinn gestaltas utifrån kategorierna kropp och funktionalitet. Övergripande 

utgångspunkt för undersökningen är begreppet skev och cripteorin, med koppling till 

Beverley Skeggs respektabilitetsbegrepp. Följande frågor har formulerats:  

 

- Hur gestaltas berättarjaget i förhållande till kategorierna kropp och funktionalitet?  

- På vilka sätt kan berättarjaget förstås utifrån begreppen skev och respektabel?  

 

1.3. Material och metod 
Det primära undersökningsobjektet är romanen Nora eller Brinn Oslo brinn. Verket 

analyseras kvalitativt och tematiskt för att definiera och undersöka kategorierna kropp och 

funktionalitet med koppling till skev- och respektabilitetsbegreppet. Som materiellt stöd för 

tematisk läsning och analys knyter följande undersökning även an till forskning som utgår 

från en liknande tematik. Sådan forskning kommer presenteras närmare i följande avsnitt. 

 

 

 

                                                
7   Skolverket 2011:160. 
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2. Forskning och teori  
2.1. Teoretiska utgångspunkter 
2.1.1. Skev   
Skevbegreppet introducerades i Sverige med ett helt temanummer i Tidskrift för Litteratur-

vetenskap Nr 3 (2005). Begreppet utgår från norska skeivt-begreppet, som ofta har använts 

synonymt med queerbegreppet.8 Begreppet är inte särskilt beforskat men har framförallt fått 

fotfäste i litteraturvetenskaplig och genusvetenskaplig forskning, som till exempel Maria 

Margareta Österholms Ett flicklaboratorium i valda bitar – Skeva flickor i svenskspråkig 

prosa från 1980 till 2005 från 2012, eller Mia Francks Frigjord oskuld: heterosexuellt 

mognadsimperativ i svensk ungdomsroman  (2009). 

Skevbegreppet används ibland som queerbegreppet för att uppmärksamma och synliggöra 

samhällets maktstrukturer med fokus på genus och sexualitet. Begreppet kan enligt 

Österholm förstås som en variation av queer som synliggör och ifrågasätter “andra 

normativiteter än heteronormativitet”.9 Begreppet kan dock även användas på ett mer allmänt 

plan för att synliggöra det som i en text sticker ut och stör.10 Även queerbegreppet har dock 

använts för att undersöka och ifrågasätta samhällets normer och vad som anses avvika från 

gällande normer, som till exempel i Fanny Ambjörnssons Vad är queer? (2016). 

Ambjörnsson använder queerbegreppet för att synliggöra och granska vad som anses vara 

normalt, samt hur individer som anses avvika från det normala blir behandlade i samhället.  

Det är alltså tydligt att olika forskare utifrån sina traditioner definierat de båda begreppen 

på olika vis. I följande undersökning kommer skevbegreppet enbart användas i den vidare 

definitionen för att synliggöra det som stör och sticker ut i texten. 

 

2.1.2. Funktionalitet och cripteori  
Cripteori utvecklades ur queerteori och så kallad handikappsforskning och blev ett eget 

forskningsfält under 2000-talet. Cripteorin fokuserar normer i samhället genom att synliggöra 

förväntningar på hur kroppar ska se ut och fungera. Teorin synliggör precis som queer- och 

skevbegreppet ojämlikhet och olika maktförhållanden som utgår från vad som anses vara 

                                                
8    Eva Heggestad, Maria Karlsson och Anna Williams, “Inledning”, Uppsala 2005:3f. 
9    Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa från  
     1980 till 2005, Stockholm 2012:53. 
10  Heggestad, Karlsson och Williams 2005:3. 
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normalt och vad som anses bryta mot det normala.11 I cripteorin problematiseras 

normalitetsbegreppet genom att fokusera frågor om normalitet, makt och funktionalitet, med 

fokus på fysiska och intellektuella eller mentala funktionsvariationer, samt hur personer med 

olika typer av funktionalitet blir bemötta i, eller utestängda ur, samhället.12  

Samhället är uppbyggt för en viss typ och nivå av funktionalitet, där det finns en 

förväntning om att människor ska fungera på ett visst sätt. Enligt cripteorin så avser 

funktionalitetsbegreppet alla människor, där funktionalitet ses som på en skala och en så 

kallad  funktionsfullkomlig kropp (the normate efter Rosemarie Garland Thomson) därmed 

egentligen inte existerar.13 Funktionalitet är ett brett begrepp som utgår från ordet funktionell, 

som vanligtvis används för att beskriva huruvida något är användbart och/eller praktiskt. 

Inom cripteorin appliceras funktionalitetsbegreppet på människor och deras förmåga och 

möjlighet att vara handlingskraftiga människor, där funktionalitet dels handlar om hur man 

ser ut och dels om vad man gör.14 Shang Imam, Iki Gonzalez Magnusson och Jonas 

Franksson talar i Funk i P1 (2016) i termer av normbrytande funktionalitet och hur det avser 

människor med såväl fysiska, psykiska som intellektuella funktionsvariationer.15 

 

2.1.3. Respektabilitet  
Respektabilitet som begrepp och teoretiskt perspektiv utgår från Beverley Skeggs 

sociologiska undersökning som publicerades 1997, där hon under en tioårsperiod intervjuade 

83 kvinnor från arbetarklassen och undersökte hur dessa kvinnor förhöll sig till sin 

klassidentitet. Respektabilitet har används i såväl sociologiska undersökningar som i 

litteraturvetenskaplig analys.   

Respektabilitet framställs hos Skeggs som en klassmarkör och något som strävas mot.16 

Enligt Skeggs är det de som inte anses vara respektabla som önskar uppnå respektabilitet.17 

Respektabilitet handlar såväl om utseende som beteende, där utseendet även fungerar som 

markör för vilka som hör och inte hör till gruppen. Respektabilitet fungerar därmed som en 

markör för "de andra" och bygger på ett vi och dem tänk.18 Skeggs fördjupar detta med de 

                                                
11  Jens Rydström, “Cripteori om sex och funktionshinder”, Stockholm 2009:22. 
12  Rydström 2009:23. 
13  Ibid:22, Iki Gonzales Magnusson, Shang Imam & Jonas Franksson, “Avsnitt 2. Det är hippt  
     att vara Crip”,  2016-07-05. https://sverigesradio.se/avsnitt/743525 (hämtat 2019-11-27). 
14  Ibid. 2016-07-05. https://sverigesradio.se/avsnitt/743525 (hämtat 2019-11-27). 
15  Iki Gonzales Magnusson, Shang Imam & Jonas Franksson, “Avsnitt 4. Spela funkis - få en Oscar”.  
     2016-07-19. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/751732?programid=4970 (hämtat 2019-11-27). 
16  Beverley Skeggs, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, Göteborg 1997:12. 
17  Skeggs 1997:9. 
18  Skeggs 1997:9, 161. 
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båda motsatsbegreppen identifikation och disidentifikation. Med begreppen synliggörs vad 

man är och inte är, till vilka man anser sig höra ihop med och därigenom även vilka man 

avskiljer sig från. Man skapar sig själv genom att jämföra sig med andra och en föreställning 

om hur den andra är.19 Att vara eller se sig själv som den andra framställs som skamfullt. Så 

som det framställs hos Skeggs, samt enligt Anna Williams, behandlar och innefattar 

begreppet inte enbart klass, utan även “[...] etnisk tillhörighet, genus och sexualitet”, samt att 

förutsättningarna för hur respektabilitet visas upp och förmedlas skiljer sig åt.20 I följande 

undersökning kommer inte klass vara det mest centrala i respektabilitetsbegreppet, utan 

framförallt kropp och utseende. Dessutom vidgas begreppet för att i följande undersökning 

även innefatta funktionalitet. 

 

2.2. Forskningsöversikt  
När detta arbete skrivs har ännu ingen vetenskaplig forskning om Nora eller Brinn Oslo brinn 

publicerats. I och med att verket även är Johanna Frids debutroman har det tidigare inte heller 

skrivits mycket om Frid som författare. Från publiceringsåret finns ett flertal recensioner, där 

somliga menar att verket innehållsmässigt och tematiskt påminner om Frids skriftliga debut, 

diktsamlingen Familieepos från 2017, som Frid skrev tillsammans med Gordana Spasic.21 

Enligt Frid själv kan diktsamling och roman till och med förstås som kompletterande texter.22  

I linje med arbetets syfte och teoretiska ramverk finns det olika litteraturvetenskapliga 

undersökningar av relevans. Åsa Arpings “Folkhemmet tur och retur. Om klass, kön och 

utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner” (2010) kopplar till respektabilitetbegreppet och 

Österholms tidigare presenterade avhandling undersöker olika skönlitterära verk kopplat till 

flickskap och begreppet skev. Här kan även Maria Nilsons ”Om genus, sexualitet och makt i 

fantastik och vampyrberättelser för ungdomar” (2016) nämnas, som undersöker 

föreställningar om det normala och den normala kroppen. Kvinnokroppen kopplat till normer 

och vad som anses vara normalt undersöker även Karin Johannisson i Den sårade divan. Om 

psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) från 2015. Johannisson 

undersöker vidare hur sjukdom kan ha en identitetsskapande funktion. Sjukdom och hur 

sjukdomsberättelser synliggör normativa uppfattningar om kroppen, undersöker Johannisson 

                                                
19  Ibid:119. 
20  Anna Williams, “Arbetarlitteraturen i seminarierummet. Läsning och samtal om klass och identitet”,   
     Lund 2011:14. 
21  Therese Eriksson, “Nora eller brinn Oslo brinn. Hon tänker mer på killens ex än på honom själv”,  
     Stockholm 2018. 
22  Maria Winge och Johanna Frid, Bokmåndag: Nora eller Brinn Oslo brinn, Stockholm 2019. 
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även i Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur (2013 [1997]), genom 

att titta på de kulturella värderingar och sociala relationer som präglat tolkandet av sjukdom 

och lidande.23 Litteraturvetenskaplig forskning om kvinnliga kroppar och sjukdom har enligt 

Österholm ofta behandlat ätstörningar.24 Trots att sådan forskning behandlar sjukdom är den 

för följande undersökning av mindre relevans och kommer därför inte presenteras närmre. 

I Bernhardssons tidigare nämnda avhandling presenteras litteratur och medicin som 

forskningsområde för svensk publik.25 Litteratur och medicin är ett delområde inom 

medicinsk humaniora, som specifikt ser på litteratur och litteraturvetenskap i relation till 

medicin.26 Avhandlingen behandlar sjukdom som litterärt tema, där Bernhardsson bland 

annat menar att sjukdom inte längre förstås som något naturligt eller som en del av livet, utan 

numer som något oväntat och föga troligt.27  

Sjukdom och funktionalitet är ett relativt vanligt förekommande tema i litteratur och har så 

varit i många tider.28 Studier om litterära framställningar av funktionalitet och sjukdom är 

dock enligt Bernhardsson ännu inte särskilt vanligt förekommande i Sverige, men hon 

nämner till exempel Jakob Stabergs Sjukdomens estetik från 2009. 29 Där presenteras 

läsningar av ett flertal författare i samband med en medicinsk diskurs, för att se hur litteratur 

kan påverka läsarens sinnen och världsbild.30 På de nästan tio år som gått sedan 

Bernhardssons studie publicerats verkar inte heller mycket ha skett för svensk publik.  

Det finns således ännu inte mycket forskning kring sjukdom och funktionalitet i litterära 

verk och synnerligen inte i kombination med en skev utgångspunkt och koppling till det 

sociologiska respektabilitetsbegreppet. Inom ramen för tidigare forskning skulle följande 

studie därför kunna tillföra nya perspektiv för litterära studier, genom att öppna upp för nya 

kombinationer av teman att undersöka. Vidare knyter undersökningen även an till 

Bernhardssons förhoppning med sin studie, att visa hur litterära besvär som tema kan lära 

läsaren något om både litteratur och sjukdomsupplevelse. 

 

                                                
23  Johannisson 2013:12. 
24  Österholm 2012:26. 
25  Bernhardsson 2010:16. 
26  Ibid:41. 
27  Ibid:9. 
28  Ibid:63. 
29  Ibid:18. 
30  Jakob Staberg, Sjukdomens estetik, Stockholm 2009:baksidetext. 
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3. Referat  

I Nora eller Brinn Oslo brinn möter vi Johanna, med samma namn som författaren själv. Hon 

är född 1988, bor i Stockholm och pluggar på universitetet. Hon skriver poesi, har blivit 

publicerad i en poesiantologi och för sitt bidrag även blivit något uppmärksammad i media.31 

Hon lever dessutom med en konstant smärta som i handlingens mitt visar sig vara en av vår 

tids stora kvinnosjukdomar: endometrios.32 

Johanna är tillsammans med danske Emil, som hon träffat under sina studier i Stockholm. 

Efter ett par månader tillsammans åker de en sommar till Odense och Köpenhamn. Under 

besöket får hon plötsligt veta att Emil tänkt träffa sin före detta flickvän Nora från Norge, 

vilket leder till en slags besatthet från Johannas sida. Hon kan inte sluta kolla upp Nora på 

sociala medier och det hela blir till ett slags beroende och missbruk.33 Beroendet är dock inte 

enbart fokuserat på Nora, utan sträcker sig tillslut även till Noras mamma Guro och vänner. 

För att komma förbi besattheten av Nora går Emil och Johanna till kyrkans familje- 

rådgivning. Mot slutet ska Johanna och Emil flytta till Köpenhamn tillsammans, men hur det 

egentligen går för dem och deras relation (eller Nora) lämnas mot slutet öppet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31  Frid 2018:59, 95. 
32  Ibid:80. 
33  Winge och Frid 2019. 
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4. Analys 
I hela verket igenom målas olika motsatsbilder upp: Johanna och Nora, säker och osäker, 

frisk och sjuk. Dessa motsatsförhållanden visar sig tydligt i beskrivningen av funktionalitet 

och kroppslighet, till vilken här även faktorer som kön, utseende och kroppsideal räknas.  

 

4.1. Kroppslighet 
4.1.1. Kropp och ideal 
I verket objektifieras bilden av den normala såväl som den avvikande kvinnokroppen. 

Berättarjaget Johanna framstår på många sätt som den andra och det avvikande. Hon är den 

som aldrig riktigt passar in och som många gånger verkar stå utanför. Hon rör sig mellan 

olika geografiska platser, men är samtidigt fast i sig själv. Hon begränsas av sin kropp, sitt 

kön och sitt utseende. En människas kropp befinner sig alltid placerat i ett normativt 

sammanhang och i det sammanhang som Johanna befinner sig, framställs hon många gånger 

som skev.34 Denna skevhet synliggörs framför allt i relation till Nora. 

Förståelsen av Johanna och hennes kropp är i princip omöjlig utan Nora. Det är som att 

Nora utgör den förståelseram och det normativa sammanhang som Johanna och hennes 

verklighet tolkas genom. På samma sätt som Skeggs menar att bilden av en själv skapas 

genom jämförelsen med andra och en föreställning om hur den andra är, så skapas bilden 

Johanna har av Nora, såväl som av sig själv, i jämförelsen av dem båda.35 Beskrivningarna av 

de två är tätt sammanvävda i ett slags motsatsförhållande där Nora många gånger presenteras 

som ett kroppsligt ideal och därmed som det respektabla.  

 Redan på verkets baksida står det att Nora är allt det som Johanna inte är: hon är 

konventionellt vacker, hon är norsk och dessutom offentligt älskad i sociala medier.36 Bilden 

av Nora är så perfekt att den ger Johanna tryck över bröstet. Hon hittar ingenting som på 

något sätt kan krossa den fulländade bilden.37 

Beskrivningen av både Johanna och Noras kropp och utseende är även tätt sammanbundet 

med andra runt omkring dem. Det är ovanligt att hitta beskrivningar av kropp och utseende 

utan beskrivningar av popularitet, landstillhörighet och övrigt känsloliv. Särskilt bilden av 

                                                
34  Lena Martinsson och Eva Reimers, “Inledning”, Skola i normer, red. Lena Martinsson och Eva Reimers  
     Malmö 2008:15. 
35  Skeggs 1997:119. 
36  Frid 2018:baksidestext. 
37  Ibid:17. 
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Nora sammanförs med hennes hemland Norge. Hon blir som en representant för hela landet 

och hur man som ung tjej ska vara: vacker, glad och frisk, med föräldrar som älskar en: 

“Nora smälte ihop med sitt land, porträttet var tydligare än någon karta. Det var bilden av en 

annan geografisk möjlighet och allt vad det innebar. Ett annat liv.”38 De sociala skillnaderna 

mellan dem synliggörs genom jämförelsen och konstruerar distans.39 I jämförelsen blir inte 

bara bilden Johanna har av sig själv alltför tydlig, utan även vilka möjligheter och annat som 

skiljer dem åt. Det ger en föreställning om att deras kroppsliga skillnader av Johanna hade 

upplevts som mindre om hon haft liknande förutsättningar som Nora och till exempel fått 

växa upp i Norge. Det skulle upplösa distansen mellan dem och hade gett Johanna tillgång till 

det där andra livet, med vilket berättarjaget möjligen hade haft vanor som att åka 

långfärdsskidor, vanor som också hade gjort henne “rödrosigt fin” och som gett henne 

“tindrande ögon”.40 Vanor och livsförhållanden som hade resulterat i att Johanna blivit som 

Nora. Men distansen mellan dem existerar: Johanna har inte haft Noras liv och 

förutsättningar, hon är och ser inte heller ut som Nora. Johanna har istället en för liten kropp 

och ett asymmetriskt ansikte.41  

Jämförelsen mellan Johanna och Nora kretsar ofta kring allt det som Johanna själv saknar, 

där det hon faktiskt har ofta inte ens uppmärksammas. På samma sätt uppmärksammar hon 

inte det som Nora saknar. Det handlar såväl om kropp och utseende, som förmågor och 

drömmar. Johanna mår inte bättre av vetskapen att Nora till exempel inte åkt på de resor hon 

drömt och pratat med Emil om. Det irriterar istället Johanna att önskan att resa var själva 

anledningen till att Nora gjorde slut med Emil.42 Johanna lägger här vikt vid att Nora valt bort 

det hon själv vill ha, inte att Nora inte heller fick det hon ville. Johanna uppmärksammar inte 

heller att hon faktiskt långsamt uppfyller sina drömmar samtidigt som Nora verkar stå still. 

Johanna blir publicerad och får en lovande recension i radio, men det räknas överlag inte: 

“[...] det kändes hoppfullt. Jag hade mitt liv och mina förmågor. Förutom när jag kom att 

tänka på Nora. Jag försökte tänka på allt det jag hade men landade allt som oftast i vad jag 

inte hade: guldrött lockigt hår, en lägenhet i Oslo, Emils eviga kjærlighet.”.43  

Att jämförelsen dem emellan ofta centreras kring det kroppsliga blir särskilt tydligt i en av 

de första scenerna där Johanna betraktar Nora:  

                                                
38  Frid 2018:22. 
39  Åsa Arping, ”Folkhemmet tur och retur. Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner”,  
     Lund 2010:214, 218. 
40  Frid 2018:89. 
41  Ibid:100. 
42  Ibid:111. 
43  Ibid:60. 
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Långt efter att Emil hade somnat låg jag med min telefon i ett fast grepp och 
betraktade Nora. [...] Jag kände anletsdragen i mitt eget ansikte när jag såg på henne. 
Kinderna svällde, munnen blev en sned ficka. Porträttet var en skylt - en slags 
vägvisare och en pil - som pekade mot Norge men också mot mig. Mot mitt fula 
ansikte. När jag såg på Nora blev fulheten outhärdlig. Jag har aldrig varit vacker, 
knappt ens söt, men det här var något värre. Hennes ansikte förvred mitt, jag blev i 
det närmaste vanskapt, ansiktet gick inte att vara kvar i. Det borde gömmas undan så 
att ingen behövde se det. 44 

 

I jämförelsen med Nora blir Johanna tydligt den andra: skev och icke-respektabel, ful och 

osäker. Samtidigt är Johannas betraktande av Nora av en bedömande och värderande 

karaktär. De bedömande blickarna medvetandegör en tydlig uppdelning i ett “vi” och ett 

“dem”.45 Johannisson skriver att dessa bedömande blickar kan ses som utmärkande för hela 

samhällets sociala struktur, eftersom alla genom sin blick på något sätt värderar och 

observerar andra.46 När den som blir betraktad blir medveten om betraktandet försätts hon i 

ett bestående tillstånd av kroppslig osäkerhet.47 När Johanna skriver till Nora och på så sätt 

indirekt synliggör sitt betraktande, märks dock ingen osäkerhet från Noras sida. Det är istället 

Johanna som blir osäker, självkritisk och som ifrågasätter sig själv och sitt utseende.48 I 

betraktandet av Nora är det därmed som att Johanna själv blir betraktad och bedömd.  

 

4.1.2. Femininitet  
I kroppsligheten konstrueras inte enbart ett motsatsförhållande mellan Nora och Johanna, 

deras respektive livsvillkor och erfarenheter, utan även en syn på kön och hur män respektive 

kvinnor är och anses vara. Emil beskrivs vid ett tillfälle som någon helt främmande, någon 

hon inte känner utan enbart en kropp. Beskrivningen av Emil faller då in i en allmän 

beskrivning av hur män enligt berättarjaget ser ut. Stora kroppar, stora händer, stora fötter 

med en benägenhet och risk att tillföra andra skada.49  

Berättarjagets känslor och beskrivning av den manliga kroppen ger en underförstådd bild 

av den kvinnliga: liten och skör. Samtidigt framställs Nora, som presenteras som ett kvinnligt 

ideal, som stark och vacker. Johanna kan inte ens föreställa sig att Nora “[...] var mager och 

olycklig, att hennes käkar fastnade i varandra. Att hon släpade världens tyngd, på axlarna, i 

                                                
44  Frid 2018:21f. 
45  Åsa Arping, “Att göra skillnad. Klass, kön och etnicitet i några av det nya seklets svenska  
     uppväxtskildringar”, Lund 2011:189. 
46 Karin Johannisson, Den sårade divan. Om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S).  
     Stockholm. 2015:29. 
47  Ibid. 
48  Frid 2018:138. 
49  Ibid:17. 
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magen, som en fotboja”.50 Nora är istället vacker och “sinnebilden av goda gener” samt har 

alla de egenskaper som tillskrivs kvinnlighet och som brukar eftersträvas, med andra ord raka 

motsatsen till Johanna.51 Johanna går emot de behagfulla normativa föreställningar om 

kvinnlighet och femininitet som framställs i verket, vilket enligt Johannissons terminologi 

försätter henne i en slags kvinnlig outsiderposition. Denna position anses överlag sakna en 

etablerad estetik, varför kvinnor i positionen ofta förstås som bleka eller hotfulla, vilket även 

går i linje med hur Johanna verkar se sig själv.52 Samtidigt som Johanna alltså står utanför 

den förväntade kvinnligheten så förväntas den av henne, vilket enligt Johannisson leder till att 

hon ständigt kommer att “[...] självkritiskt bedöma glappet mellan den kropp hon har och den 

hon önskar sig”.53  

Både Johanna och Nora framställs i verket som i en brytningstid mellan att vara flicka och 

att vara kvinna. Detta trots att Nora är fem år yngre än Johanna, som börjar närma sig trettio. 

Johanna uppmärksammar inte nämnvärt denna åldersskillnad och inte heller att olika mål och 

skeenden brukar tillskrivas deras olika åldrar. Österholm skriver i linje med detta att 

“fortsätta vara flicka trots att åren går kan vara ett sätt att undkomma de krav som ställs på 

vuxen femininitet”.54 De befinner sig därmed i ganska liknande skeden i livet, trots 

åldersskillnaden. Denna likhet gör dock varken till eller från i hur de två beskrivs: Nora som 

en slags symbol för den vackra, omtyckta, feminina kvinnan och Johanna som den 

intellektuella, något reserverade kvinnan med robustare utseende. 

Att vara respektabelt feminin handlar hos Skeggs om ett medelklassideal, där femininitets-

processen även fungerar som en könsbestämmande process för att bli en viss typ av kvinna. I 

Nora eller Brinn Oslo brinn relateras kvinnorna ofta till dyrare materiella föremål: Emils 

mamma och hennes Georg Jensen halsband, Nora med hennes nya Apple dator och 

sidenpyjamas, eller hennes mamma med diverse dyrare föremål.55 Kvinnligheten såväl som 

respektabiliteten konstrueras genom att investera i femininitet. Denna femininitet och 

respektabilitet synliggörs i betraktandet av Nora, de miljöer hon vistas i, de kläder och 

märken hon har på sig och de restauranger hon äter på. Hon framstår som bekväm i sig själv 

och sitt utseende och för sig på det sätt som andra uppmuntras till. Hon framför sin 

femininitet på rätt sätt och i rätt mängd.56 Johanna är åter igen allt dettas motsats. Johanna 

                                                
50  Frid 2018:161. 
51  Ibid:93. 
52  Johannisson 2015:212. 
53  Ibid:29. 
54  Österholm 2012:108. 
55  Frid 2018:50, 108. 
56  Skeggs 1997:174. 
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framstår dock inte enbart som opassande för att hon inte uppnår rätt mängd femininitet, utan 

framför allt genom hennes ständiga jämförande med Nora. I jämförelsen är utseende ständigt 

i fokus och centralt, även om Johanna själv egentligen inte ägnar särskilt mycket tid åt sitt 

utseende. Kopplat till Skeggs kan det därmed ses som att hon med jämförandet ägnar 

utseende för mycket tid för ett passande och respektabelt beteende.57 Detta får Johanna att 

framstå som såväl opassande, som något mindre feminin och icke-respektabel.  

 

4.2. Funktionalitet 
4.2.1. Sjukdomen 
Johannisson menar att sjukdom kan definieras på olika plan: ur ett vetenskapligt perspektiv är 

sjukdom “avvikelse från en bestämd biologisk norm” och utifrån ett erfarenhets- och 

känslomässigt perspektiv definieras sjukdom ofta som smärta och lidande.58 Hon beskriver 

även smärta som det tydligaste tecknet för sjukdom, samtidigt som smärtans uttryck i sig 

formas av tidens kulturella värderingar och uppfattningar.59 Hur sjukdom än definieras, så 

innebär sjukdom enligt Johannisson så kallad annanhet.  

Denna annanhet och nästintill nya existens upplever berättarjaget först ordentligt när hon 

diagnosticeras med endometrios. Dessförinnan har hon levt större delen av sitt liv med att tro 

att hennes smärta är normal, varför hon inte heller har sett sig själv som sjuk:60 “Jag tänkte på 

alla åren när jag fått höra att det inte var någon fara. Att mensvärk inte var farligt. Men det 

var det. Det hade varit farligt hela tiden. Det var en sorg att bli förflyttad till de sjukas land, 

där kropparna var odugliga i jämförelse med de friska.”61 Hon har hela sitt liv normaliserat 

sin smärta vilket även förstärkt den: 
 
Jag hade haft så ont hela dagen att jag grät. Jag grät över smärtan och jag grät över 
det som fanns där inne. Och över lögnen, att det inte var farligt. Någonting hade 
blivit förstört, permanent förstört. Jag hade gått sönder för att jag accepterat smärtan, 
för att andra hade sagt åt mig att acceptera smärtan. [...] Det var inte bara lite 
mensvärk. För varje gång jag accepterat smärtan hade jag omedvetet gjort den värre. 
Det kändes som jag blivit lurad.62 

 

Smärtan och sjukdomen förstås här till stor del bero på berättarjagets individuella handlingar 

och val. Denna individualiserade syn på funktionalitet framförs även under ett möte med 

                                                
57  Ibid:173. 
58  Johannisson 2013 [1997]:182. 
59  Ibid:12, 66, 81. 
60  Frid 2018:158. 
61  Ibid:148. 
62  Ibid:152. 
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Johanna och Emils familjerådgivare Görel, som menar att Johanna är trasig, men borde vara 

hel och frisk, inte leva på bidrag och befinna sig i ett underläge.63 Som att berättarjaget enkelt 

skulle kunna ändra detta själv. Karin Barron skriver i Genus och funktionshinder (2004) att 

det senmoderna samhället alltmer utmärks av individualisering, vilket även blir tydligt i 

behandlingen av dem, vars kroppar inte helt lever upp till den bild av den ideala kroppen som 

normativa föreställningar föreskriver. Barron menar att dessa kroppar ofta stigmatiseras eller 

skuldbeläggs, att felet är deras eget. Hon menar vidare att dessa kroppar förstås genom att se 

hur en ideal kropp inte ska vara. Det är med andra ord genom jämförelsen som den funktions- 

nedsatta kroppen tydliggörs och nästintill blir till. Den är ingenting av sig själv utan förstås 

genom att se vad som fattas i jämförelsen med den ideala kroppen.64  

Johannas funktionalitet blir tydlig i jämförelsen med Nora, som här verkar inneha den 

normatposition som Rosemarie Garland Thomson definierat, trots att den utifrån cripteorin 

egentligen inte existerar.65 Hon utgör för Johanna i princip det tänkta funktionsidealet med 

frisk och fungerande kropp. Johanna tänker redan under första resan till Odense i dessa 

banor: “Han hade kunnat åka med Nora. Hon hade kunnat sitta där jag satt nu, slät och norsk i 

hyn. Ett friskt exemplar med felfria inälvor.”66 

Samtidigt som Johanna med diagnosen blir klassificerad som sjuk och i denna annanhet, 

fungerar diagnosen även som en slags befrielse: “Smärtan som så länge bara varit min egen 

tog form, den uppenbarade sig mellan oss i rummet. Den var inte inlindad i tarmbesvär eller 

vestibulit; det var den råa smärtan, den isande, den jag inte visste att någon annan kunde 

förstå, för ingen hade någonsin förstått den.”67 Smärtan har validerats och synliggjorts vilket 

lindrar och skänker tröst.68 Tidigare har hennes varierade funktionalitet och mystiska smärta 

gjort det svårt för andra att förstå sig på Johanna och det hon går igenom. Johanna har därför 

varit utlämnad åt smärtan och knappt förstått sig på den själv. Även när hon får sin diagnos 

vill hon ha svar på vad det smärtan är och innebär. Hon söker svar i litteratur och läser till 

exempel Susan Sontag, men känner inte igen sig i de sjukdomsbeskrivningar som finns.69 

Hon hittar inte heller någonting om just hennes sjukdom.70 Att berättarjaget söker stöd hos 

Sontag är inte överraskande. Bernhardsson menar till och med att det i princip är omöjligt att 

                                                
63  Frid 2018:168. 
64  Karin Barron, Genus och funktionshinder, Lund 2004:39. 
65  Rydström 2009:22. 
66  Frid 2018:17. 
67  Ibid:79. 
68  Winge och Frid 2019. 
69  Här avses Susan Sontags Illness as a metafor, New York 1978. 
70  Frid 2018:142. 
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finna en text som behandlar litteratur och sjukdom som inte refererar till Sontag.71 Johanna 

hittar tillslut en text om endometrios av Lena Dunham. Hon förkastar dock snabbt även denna 

text, eftersom den synliggör en klasskillnad och presenterar ett liv hon inte kan känna igen sig 

i, trots att de delar sjukdom och symtom.72 Eftersom berättarjaget inte finner stöd i 

litteraturen går hon med i olika grupper för personer med samma sjukdom, men känner inte 

heller igen sig i den gemenskap och kamp som där presenteras, utan faller synnerligen in i 

annanheten.73 Sökandet efter gemenskap, kunskap och förståelse resulterar i förtvivlan:  
 
Jag misstog kunskap för makt, och kunskap för tröst, men efter all läsning kände jag 
mig lika handfallen och ensam som tidigare. Kunskapen gjorde det inte lättare att 
resa sig och gå till affären, kunskapen gjorde inte att jag kände mig mindre isolerad. 
Kunskapen gjorde det inte enklare att försöka leva ett slags liv.74 

 

Hon förtvivlar inte bara över denna annanhet och brist på förståelse och gemenskap, hon 

känner även frustration över att sjukdomen inte enbart bestämmer henne som sjuk, utan även 

är könsbestämmande. Berättarjaget funderar till och med om det är sjukdomen i sig, mer än 

någonting annat, som gör henne till kvinna.75 Hon rasar samtidigt över sjukdomens olika 

beteckningar och att den som kvinnosjukdom även markerar henne som mindre värd.76  

Sjukdomen klassas som en av vår tids största kvinnosjukdomar, men få har tagit 

berättarjagets symtom på allvar. Trots att sjukdomen vanligen tar sju år att diagnosticera har 

berättarjaget levt med sjukdomen i minst femton.77 Berättarjaget har förutom endometrios 

även en smärtsam cysta, som många av endometriossmärtorna också kopplas till innan 

diagnostiserandet. Smärtan har härjat inom henne i halva hennes liv så att smärtan 

normaliserats.78 Hon har blivit van vid att återkommande behöva pausa sitt liv för att smärtan 

är för stark och för att varken värktabletter eller motion hjälper.  

Precis som med all smärta glömmer Johanna hur illa det känts när smärtan väl är över. 

Hon intalar sig att smärtan inte alltid är så illa och understryker att hon vissa perioder till och 

med kan resa sig upp.79 Ibland är det som att hon glömmer eller väljer att glömma, att 

smärtan och cystan överhuvudtaget existerar. Sedan kommer smärtan plötsligt utan 

förvarning: 

                                                
71  Bernhardsson 2010:65. 
72  Här avses Lena Dunhams “The sickest Girl”, publicerad i onlinetidningen Lenny, 2015-11-17. 
73  Frid 2018:144f. 
74  Ibid:143. 
75  Ibid:148. 
76  Ibid:147. 
77  Ibid:141. 
78  Ibid:58. 
79  Frid 2018:59. 
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Cystan, som jag nästan glömt bort, var en genomskinlig bubbla där inne, en sinnrik 
smärtgenerator som fick kroppen att växla upp. Den darrade kraftigare, hjärtat slog 
snabbare, tills den plötsligt stannade upp och inget annat fanns än smärtan. Att blev 
vitt, svart, explosioner på insidan av ögonlocken. Jag låg på soffan och livet rann ur 
mig. Cystan skulle försvinna av sig själv, den var ofarlig, vätskefylld. [...] Jag 
tröstade mig själv med att påminna mig om att det inte var farligt. Det gjorde bara 
ont. Jag påminde mig själv, igen och igen: det gör bara ont. Det är bara smärta. 
Ingenting annat än smärta.80 

 

Även om berättarjaget inte alltid minns smärtan och vad som finns i hennes inre, så minns 

hon hur smärtan återkommande inskränker henne och hindrar hennes förmåga att handla och 

leva. Hon inser själv att smärta inte får plats och inte hör hemma i det samhälle hon lever i.81  

Johanna blir här återigen det som sticker ut från det normala och friska. Ingen annan i 

hennes omgivning är sjuk eller mår dåligt, varför hennes nedsatta funktionalitet blir desto 

tydligare. Johanna blir tillslut så dålig att hon blir sängliggande, inte längre kan studera eller 

ens gå ut för att köpa nya mediciner. Hon inser att “[s]ängläget var resultatet av att 

endometriosen hade haft minst femton år på sig att härja fritt, resultatet av att mensvärk är 

normalt, att mens i sig är ett sundhetstecken”.82 De normalitetstecken som präglat hennes liv 

har i sig försatt henne i en position utanför det normala.  

 

4.2.2. Norasmärtan 
 

Johannas funktionalitet handlar inte enbart om sjukdom, utan också om Nora. Det beskrivs 

som en helt egen smärta: Norasmärtan. Den beskrivs som gåtfull och blir enbart verklig 

genom betraktandet av Nora.83 Hennes fysiska smärta samexisterar med Norasmärtan. Det 

handlar om ett ständigt jämförande mellan den bild som Johanna har av sig själv och den 

idealbild hon har av Nora. Det hela börjar som en slags besatthet, ett beroende att ständigt 

veta mer om Nora och att tillslut veta allt:84 
 
Efter att vi gått och lagt oss tog jag fram mobilen. Emil sov och Norge trängde på. 
Som en elak urinvägsinfektion. Och istället för att ta en penicillinkur och dricka 
mycket vatten fortsatte jag att torka mig från röven; bakifrån och framåt. Jag laddade 
ner Instagramappen igen och bestämde mig för att ta reda på vad som hänt där borta 
i väst de senaste tre veckorna. Nora hade varit på fest, trevligt. Hösten hade kommit 
till Arsle [Oslo], nydelig. Jag scrollade, inspekterade, och plötsligt hade jag Noras 
mamma framför mig. Jag såg varifrån Nora fått utseendet, det konventionellt vackra, 
de höga kindbenen. Det var en nedstigning i skärselden, eller att öppna en skattkista, 

                                                
80  Ibid:55. 
81  Ibid:157. 
82  Ibid:141. 
83  Ibid:158. 
84  Ibid:30. 
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eller gå på en hängbro mellan fjälltoppar. Det var långt ner till marken. Det kändes 
djupt ner i magen.85 

 

Hennes besatthet relateras återkommande till fysiska åkommor, som ovan med urinvägs- 

infektionen. Det fördjupade begäret illustreras med grovt målade bilder och ett grovt språk. 

Johannisson skriver att smärta synliggörs genom att förkroppsligas, vilket hon vidare 

förklarar med att kroppslig smärta kan gömma djupare smärtor. Hon menar vidare att 

liknande tankegångar fanns redan på 1700-talet och nämner i sammanhanget författaren 

James Boswell, som i essän The hypocondriack (1777-83) menade att kroppslig smärta kan 

förstås som en lättnad när “själen är sjuk”, eftersom den på så sätt avleder uppmärksamheten 

från det psykiska till det fysiska.86 I Johannas fall går detta åt båda håll. Nora, eller den så 

kallade Norasmärtan, avleder uppmärksamheten från hennes endometriossmärtor. På samma 

sätt glömmer hon ibland Nora när de kroppsliga smärtorna blir för stora. Den värsta smärtan 

döljer den smärta som för tillfället gör mindre ont. Johanna tänker vid ett tillfälle till exempel 

själv att “[...] bilden på Nora fick det att brinna i mig, den satte bröstkorgen i brand. Den var 

den enda smärta som stod i proportion till den i livmodern.”87 Det är nästintill som en 

dragkamp mellan smärtorna eller ett slags spel. I linje med detta menar Johannisson till 

exempel att kvinnans kropp är ständigt närvarande “i spelet om hennes psyke”.88 

Även om båda smärtorna finns och påverkar Johanna i hennes dagliga liv, så är det ingen 

som riktigt förstår eller tror på att smärtorna är så allvarliga som de är. Johanna undrar till och 

med om det värsta faktiskt är att ingen förstår henne: “De är ju inte tillsammans längre, vad 

spelar det för roll? Ta en Alvedon, det hjälper mot mensvärk!”89 Oförståndet såväl som det 

ständiga jämförandet skapar en ensamhet och distans: “Jag hade försökt prata med andra [om 

Nora], men vad kunde de säga? Jag undrade om det ens var möjligt att dela smärta. Delad 

glädje var dubbel glädje men att försöka dela och ändå inte lyckas - det skapade en ensamhet 

som var ännu större än den ursprungliga.”90 Trots att hon är ensam i sin smärta, så upplevs 

smärtan ofta som så stark att den borde påverka långt fler än enbart Johanna själv:  
 
Han reste sig och gick mot utgången med långa ben. Jag satt kvar. Nora hade varit 
en del av museibesöket. Hon var med oss hela tiden. När vi höll varandra i handen, 
när vi skrattade åt någon löjlig tomtemålning [...] var Nora där. Jag hade något i 
lungorna som eventuellt var glas, möjligtvis asbest. Jag försökte hosta, men det 

                                                
85  Frid 2018:70. 
86  Johannisson 2013 [1997]:100. 
87  Frid 2018:154. 
88  Johannisson 2015:29. 
89  Frid 2018:73 (kursiv i originalet). 
90  Frid 2018:67. 
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försvann inte. [...] Luften var fylld av ondska. Det var obegripligt att inte samtliga i 
salen stod dubbelvikta av andnöd.91 

 

Smärtan utgörs till stor del även av självhat, som växer sig starkare och starkare i jämförelsen 

med Nora. Det verkar dock även som om Johanna i denna ständiga jämförelse, besatthet eller 

beroende inte själv riktigt vet vad det är hon är ute efter. Kicken av att få se Nora leder 

ingenstans och det är möjligtvis inte det som hon egentligen vill ha eller vill åt. Norasmärtan 

får ibland allt annat att försvinna, vilket kan ses som att Johanna egentligen är ute efter att fly 

verkligheten. Jämförandet lindrar, men gör även smärtan värre och hon kan inte sluta: 
 
Om jag jämförde mig med Nora en gång till skulle jag dö. [...] Jag skulle bara 
upphöra att andas och bli ett med evigheten, eller hur det nu fungerade. Jag lät bli att 
andas. Luften stannade någonstans mitt i halsen. Inget hände. Kroppen är bara en 
låda, sa jag till mig själv, minnen och händelser, förnimmelser. Döden energi i 
omvandling. Kroppen blir till stoft.92 

 

Johannas besatthet resulterar inte enbart i kroppsliga våndor, utan påverkar henne dag som 

natt. Johanna tänker ständigt på Nora och drömmer om henne på nätterna.93 Först när Johanna 

tar kontakt med Nora på riktigt börjar bilden av Nora som perfekt, funktionsduglig och 

vacker människa krackelera. Johanna inser att Nora enbart är en människa vars betydelse och 

roll Johanna själv konstruerat.94 Hon menar som följd av detta att Norasmärtan inte längre 

känns och meddelar Emil att hennes besatthet har nått sitt slut. Som med de flesta beroenden, 

är så dock inte fallet.95 Senare tänker hon att “[...] jag inte visste hur man klättrar upp ur en 

avgrund. Att hon alltid skulle finnas, att Nora var för evigt”.96 Besattheten växer sig allt 

starkare och Johannas fantasier och önskningar likaså. Detta framförallt efter att Nora tagit 

bort sina bilder på Instagram och därmed Johannas möjlighet att betrakta henne. Johanna vill 

fortfarande komma Nora så nära det går och uttrycker en önskan att vilja:  
 
[g]öra en peruk av hennes hår eller svepa det över axlarna som en mantel, dra på mig 
hennes otaliga silversmycken och dansa som en apa. Jag ville ligga så nära henne att 
luften vi andades in och ut var densamma. Att fräknarna i våra ansikten skulle 
blandas samman så att ingen såg vilka som tillhörde vem.97  

 

Hennes önskan är irrationell och obehaglig. Den kan förstås som en önskan att Nora och hon 

växer ihop och blir en, att Johanna blir någon annan. Hon har redan tidigare uttryckt liknande 
                                                
91  Ibid:38f. 
92  Ibid:77. 
93  Ibid:153. 
94  Ibid:104. 
95  Ibid:105. 
96  Ibid:137. 
97   Frid 2018:183. 
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tankar kring Nora och existens, genom att fundera över varför hon ens andas och lever, när 

hon inte är Nora.98 Hennes önskan uttrycker även ett slags vansinne och uppgivenhet, 

eftersom hon inte längre kan ge uttryck för sin besatthet och inte längre kan se Nora. 

Johannas vansinne eller irrationella önskan kommer analyseras mer utförligt nedan.  

 

4.3. Mentalitet 
4.3.1. Hysteri 
“Jag önskar att Johanna går till historien som en hysterisk kvinna” sa författaren under ett 

boksamtal med Mia Winge.99 Om författaren menade sjukdomsdiagnos, adjektiv eller adverb 

framgick inte. Dagens definition av hysterisk, ett “lynnigt och obehärskat beteende”, har 

enbart ett svagt samband med den tidigare utfärdade diagnosen hysteri.100 Hos Johannisson 

presenteras Viktor Wigerts definition, som menar att hysteri kan förstås som en reaktion på 

“plågsamma livsfaktorer” och att hysteri utvecklar kroppsliga reaktioner åt inre lidande och 

smärta.101  

Sjukdomsdiagnoser är alltid beroende av sin tid och Johannisson tydliggör hur olika tider 

exempelvis sjukförklarat olika former av kvinnlighet.102 Vidare menar hon att den hysteriska 

kvinnan i sig själv länge uppfattades som en metafor för kvinnlighet, eftersom hysterin sågs 

som kvinnans sjukdom.103 Hysteri ansågs bero på rubbningar i livmodern, där närheten till 

kvinnokroppen även går att utläsa i själva begreppet som härstammar från hystera, vilket 

betyder just livmoder.104 Diagnosen utmärktes av opålitliga, flyktiga och utlevande symtom 

som kramper, gråt och ett överlag irrationellt och obehagligt beteende.105 

Johanna upplevs många gånger som osympatisk och irrationell. Hon faller utan vidare i 

gråt eller får plötsliga raseriutbrott och framställs ofta som allmänt uppjagad och känslosam. 

Det synes därmed finnas ett flertal beröringspunkter mellan hennes beteende och hysteri såväl 

som det används idag som den tidigare diagnosen. Inte minst för hennes anfall, som enligt 

                                                
98   Ibid:108f. 
99   Winge och Frid 2019. 
100   Nationalencyklopedin, “Hysteri”. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hysteri  
      (hämtat 2019-11-22). 
101   Johannisson 2015:195. Hänvisar till Viktor Wigert, Psykiska sjukdomar. ”nervösa” sjukdomar och  

   sinnessjukdomar, 1951. 
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103 Johannisson 2013 [1997]:122f. 
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105 Johannisson 2013 [1997]:122f. 
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Johannisson kan ses tolkas inom “hysterins ikoniska gestaltning”, utan även dess koppling till 

livmodern och hur så mycket av berättarjagets beteende kretsar kring hennes endometrios.106 

Johannas hysteri och raseri går helt emot det lugn, den enkelhet och återhållsamhet som 

enligt Skeggs utgör ett respektabelt feminint beteende.107 På samma sätt som hysterin under 

1800- och 1900-tal diagnostiserades för att råda bot på kvinnlig normavvikelse, synliggör de 

beröringspunkter som finns mellan berättarjaget och de symtom som brukar räknas som 

hysteriska en skevhet i verket och berättarjagets agerande.108  

Raseriet sipprar framför allt ut i samtal med Emil, där hennes språk ofta är väldigt fult och 

vulgärt i jämförelse med det inom Johanna tydligt distanserade och resonerande språket. Det 

kan förstås som att hennes raseri grundar sig i ett förakt för sig själv, vilket sätts på sin spets 

när hon pratar med Emil och tänker på hans relation med Nora. Johannisson skriver att kropp 

och ett “stört beteende” ofta setts som tätt sammanvävda när det gäller kvinnan.109 Johannas 

raseri ställs även i kontrast till Noras artighet, vilket bland annat synliggörs i den första 

konversationen som Johanna och Nora har.110 Det är som att det inre föraktet och ångesten 

byggs upp tills det plötsligt exploderar i raserianfall som kroppslig reaktion.111 Raserianfallen 

resulterar även i ilskna handlingar, där berättarjaget gör sådant som hon egentligen vet 

förstör. Hon påminner ständigt Emil om hennes besatthet kring Nora genom att visa bilder på 

henne och prata om henne. Vid ett tillfälle skickar hon till och med en bild på Nora till Emil 

med meddelandet “Till runkmappen”.112 Hon utför provocerande handlingar som för att testa 

Emil hur långt hon kan gå i sitt skeva beteende, som för att se hur mycket han orkar med 

innan det tar stopp och han lämner henne. 

Precis som hennes raseriutbrott och anfall gentemot Emil oftast handlar om Nora, styrs   

hela Johannas beteende och känslor konstant av jämförelsen mellan henne själv, Nora och 

Noras familj. Denna jämförelse skriver författaren även om i en artikel där hon skriver om 

verkets uppkomst: 
 
[...] fantasierna om Nora fick mig att känna mig som ett föräldralöst barn. Bortvald, i 
någon mån hemlös, utestängd, ensam i världen. Och framför allt längtande. Min 
mamma gav mig gamla böcker om föräldralösa flickor, medan Noras mamma 
ständigt fotograferade henne och lade ut bilderna på Instagram. Det lockade fram 
den barnsligaste av känslor hos mig – varför hade hon allt när jag inte hade något? 

                                                
106 Johannisson 2015:100. 
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Instagram-bilderna fick mig att känna mig lika dömd till ensamhet som Sara Crewe 
på sin vindskupa.113 

 

Dessa känslor och det som uttrycks blir även tydligt synligt i romanen. Det är dock svårt att 

utläsa vad berättarjaget egentligen eftersträvar. Berättarjaget ger själv uttryck för detta och 

visar det ett flertal gånger i hennes beteende och besatta kontrollerande av Nora i sociala 

medier: “Det var som att jag letade efter något i de där bilderna, systematiskt och desperat. 

Hur skulle jag hitta det när jag inte visste vad det var?”114 

Denna osäkerhet för vad som egentligen söks eller vad Johanna egentligen är ute efter, 

speglar även en osäkerhet hos Johanna själv. Osäkerheten visar sig bland annat hos Johanna 

som en ständig ängslan för att inte passa in. Vid en lunch med Emils familj till exempel, är 

Johanna högst medveten om sig själv och sin kropp i jämförelse med de andra. Hon tänker till 

och med på hur hon ska andas för att passa in så mycket som möjligt: “Jag försökte att andas 

försiktigt - inte för upphetsat, men inte heller som en bronkitpatient på dödsbädden”.115 

Även när man bortser från Johannas hysteriska anfall och osäkerhet, finns det en del som 

går emot de normer som gäller de andra kvinnliga karaktärernas gestaltning. Även hennes 

relation med Emil verkar till viss del gå emot de normer som målas upp i romanen. Å ena 

sidan verkar Emil kliva in i en för verket typiskt manligt kodad roll, när han kräver sin egen 

frihet samtidigt som han därmed begränsar den andra i relationen. “Du skal ikke kontrollere 

mig” säger han till Johanna vid ett tillfälle när hon ber honom att inte träffa Nora eftersom det 

sårar henne.116 Johanna tänker på det i följande termer:  
 
Vi stod mitt i den äldsta dynamiken i världen. Jag var flickvännen med orimliga 
emotionella krav, och om min pojkvän gav efter för dem var det ett uttryck för att 
mina vedervärdiga känslor begränsade hans liv och leverne. Jag hatade honom och 
hans pubertala definition av frihet.117 

 

Det är Johanna som framstås ha orimligt emotionella krav och vedervärdiga känslor, Emil 

anses istället enbart vara pubertal. Det kan därmed ses som att Johanna är den opassande, inte 

Emil. Emil verkar dessutom, enligt Johanna, enbart göra saker som känns bra för honom.118 

Samtidigt står han bredvid henne i hennes sjukdom. Det är Emil som tar hand om henne när 

                                                
113 Johanna Frid, “Brinn Nora!”, 2019:onumrerad. https://vilaser.se/johanna-frid-brinn-nora/  
      (hämtat 2019-10-29). 
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hon är sjuk och mår dåligt efter sin operation, han som orkar när hon inte gör det.119 Å andra 

sidan har Emil över huvud taget inte särskilt mycket plats i romanen och deras relation 

framställs inte heller som särskilt viktig.120 Deras relation kretsar istället oftast kring avsked, 

sorg och upprepningar.121 Berättarjaget är rädd för att inte vara speciell och för att kunna bli 

ersatt. Trots denna ångest och de känslor hon där visar Emil, blir hon vid ett senare tillfälle 

själv medveten om att hennes besatthet kring Nora aldrig egentligen handlat om Emil eller 

deras förhållande. Förhållandet mellan Johanna och Nora framställs istället som mycket 

viktigare, där det till och med kan ses som att den kärlekshistoria som presenteras i verket 

egentligen är relationen mellan Nora och Johanna, inte den mellan Johanna och Emil.122 

Detta trots att kärleken till Nora är obesvarad. Det kan på så sätt ses som att Johanna på sätt 

och vis bryter mot den heterosexuella norm som skrivs fram i verket, i och med att (den 

ensidiga) relationen mellan Johanna och Nora framställs som viktigare än (den faktiska) 

relationen mellan Johanna och Emil.123 Berättarjaget förstås här som tydligt skev eftersom 

hon rör sig kring och utanför “gränsen av det som är begripligt i den heteronormativa 

ordningen”.124  

 

4.3.2. Ängslan 

“Hur kunde allt som gjorde ont göra så ont? Jag ville ha ett botemedel, jag ville ha en 

specialist, och jag ville ha det nu. Träffa henne inte. Välj bort henne. Välj mig. Jag väntade, 

och jag hoppades”.125 Orden uttalas aldrig, men upptar hela Johannas tankerum. Det handlar 

om att Emil vill träffa Nora under deras vistelse i Danmark. Han träffar henne inte, men 

rädslan och osäkerheten som Johanna visar i citatet försvinner inte. Den utvecklas bland 

annat till den tidigare presenterade Norasmärtan och präglar hela Johannas känsloliv. 

Johannas osäkerhet och rädsla handlar inte enbart om Nora, utan präglas dessutom av en 

övergripande ängslan för att inte passa in eller att göra fel, som i det tidigare citatet där hon är 

rädd att upplevas som en döende bronkitpatient. Det finns även ett ständigt återkommande 

behov av att bli vald och en rädsla för att bli bortvald. Detta behov och denna rädsla präglar i 

princip alla Johannas relationer: såväl partnerskap som familjerelationer. Hela hennes 

agerande framställs som skevt. Hon är inte enbart rädd för att göra fel, utan även att vara fel. 
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Denna skevhet och osäkerhet kan ses i relation till, och antas späs på av, att Johanna inte 

verkar van vid vissa slags relationer och hur hon ska föra sig med olika människor.  

Nästsan ingenstans i verket tydliggörs vad Johanna själv har för hemförhållanden och 

läsaren får därmed aldrig riktigt veta något om Johannas familj. I det fallet genomsyras verket 

av innehållsliga luckor, vilka får förstås och tolkas i relation till Johannas reaktioner och 

känslor gentemot Emil, hans familj och den relation som Nora har med sina föräldrar. I 

jämförelsen blir det bland annat tydligt att Johanna till exempel inte verkar vara van vid de 

familjeförhållanden och den relation som Emil har till sin familj. Detta märks redan under det 

första mötet med Emils föräldrar, där berättarjagets hjärta börjar värka vid åsynen av den 

snälla och hela familjen och deras hem.126 Känslorna för Emils familj och deras hem känns i 

hela Johannas kropp och synliggör indirekt hur en sådan helhet inte präglar Johanna och 

hennes hemförhållanden. Denna troliga brist och avsaknad av egna goda familjerelationer 

märks av i Johannas tankar, känslor och agerande. En av de tydligaste  scenerna där detta 

synliggörs är när Johanna och Emils mamma ska kramas hejdå och Johanna är rädd för att 

kramen ska upplevas som sexuell: 
 
Jag tittade på Emils mamma, som tittade på mig, och i en rörelse som både kunde 
initiera ett handslag och en kram lutade jag överkroppen mot henne. Det blev ett 
handslag och en kram och jag blev stel med handen på hennes bara rygg. Var det 
dags att dra bort handen? Var kramen slut nu? Gjorde jag det här rätt? Fick jag 
Emils mor att undra om jag längtade efter en lesbisk erfarenhet med en äldre 
kvinna? Hun er vel sådan okay, hende Johanne, men det virker som om hun har 
nogle intimitetsproblemer…?127 

 

I osäkerheten blir kroppsligheten tydligare och hon tänker ihop möjliga scenarier, tankar och 

samtal. Hon tillskriver andra åsikter om sig själv, som ovan att Emils mamma ska tro att hon 

har intimitetsproblem eller att hon gör sexuella anspelningar. Denna sexuella rädsla 

förekommer även vid ett senare tillfälle när hon och Emils mamma åter ska kramas hejdå, 

samt präglar även Johannas relation med Emils pappa.128  

Denna osäkerhet och ängslan för att göra fel eller att göra något som resulterar i att hon 

inte passar in, kan starkt föras ihop med Arpings diskussion kring respektabilitet och en 

önskan att passera och passa in.129 Det blir som att denna osäkerhet över hur en ska bete sig, 

eller till och med vad som överhuvudtaget utgör en familj, i sig resulterar i en slags lägre 
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social funktionalitet. Hon fantiserar ihop konversationer mellan olika familjemedlemmar i 

Emils familj och hur hon tänker sig att de reagerar på henne och hennes bakgrund: 
 
Skulle Emils föräldrar kräva svar på varför jag inte var med min egen familj?  
    “Er hun børnehjemsbarn, den der Johanne”, skulle Svend fråga [...]. 
    “Nej nej”, sa Emil och skrattade, “hun har bare ikke nogen, der elsker hende!”130 

 

Vid ett tillfälle funderar hon till exempel över den tysta relation Emils familjemedlemmar har 

till varandra, och om den beror på ointresse eller är en så kallad ordlös kärlek.131 Det är som 

att hon är ovan vid en sådan närhet och själv aldrig stött på föräldrars villkorslösa och ibland 

tysta kärlek. Hon blir överväldigad av Emils familj och utbrister vid ett tillfälle “[k]an de inte 

bara stanna och ta hand om oss”, trots att hon samtidigt inte känner att hon riktigt kan vara 

sig själv när hon umgås med dem.132 Hon presenterar och synliggör en önskan om trygghet 

och kärlek, med Emils hela och lyckliga familj som ideal. Detta familjeideal ses enligt 

Skeggs även som nära knutet till respektabilitetbegreppet.133 Johanna frågar Emil vid ett 

tillfälle om han är besviken över att hon inte kan erbjuda honom en familjejul som Nora gjort 

och upplever insikten av vad hon saknar som ett slag i ansiktet.134 Saknaden och behovet 

resulterar därmed återigen i kroppsliga smärtor och förstärker en bristande funktionalitet. 

Det är inte enbart Emils familj som står i fokus för denna idealiserade bild, utan även 

Noras relation till sin mamma: 
 
Jag fick upp en bild där Nora satt tankfull vid ett fönster, restaurangen runt henne 
var pampig och tom. Tagen för någon timme sedan. “Koser oss på beste 
restauranten i Oslo”, löd bildtexten från Noras mor, och jag började gråta. Rakt ut, 
handlöst, hejdlöst. Ansiktet var en vattenfylld papperspåse som sprack. Den tänjde 
sig långsamt, sen: pang. Emil tittade upp på mig och satte sig med mig på sängen.  
     “Hur kan man vara så älskad, hur gör man för att bli sådär älskad”, frågade jag.135  

 

Känslorna resulterar omedelbart i en kroppslig reaktion. Johanna gråter hejdlöst och börjar 

prata med Emil om Nora, trots att hon vet att han otaliga gånger bett henne att inte göra det. 

Hennes plötsliga utbrott sker utan tanke på konsekvenserna. Det enda som spelar roll är Nora 

och vad hon och hennes mamma får Johanna att känna. Det är nästintill omöjligt för Johanna 

att förstå hur man kan ha en sådan relation och uppleva en sådan villkorslös kärlek. Hon 

känner det redan under det första tillfället hon kollar igenom Guros instagram:  
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Noras mamma älskade Nora. Beundrade och dyrkade. De umgicks ständigt - kino 
och middag ute, en långsam söndag på hytta, hjemmekos en fredagskväll - men på 
de allra flesta bilderna hände inget särskilt. Det var bara bild efter bild där motivet 
var Nora. Bildtexterna löd Verdens vakreste menneske eller Nora, lyset mitt! 
Världens vakreste menneske och moders ljus föreföll oberörd. Medveten om sin 
dignitet men utan behov av att få den bekräftad. Jag blev törstig av de där bilderna. 
De fick tungan att krylla sig i munnen.136  

 

Även här är reaktionen kroppslig. Behovet av att se Nora blir som ett missbruk och sätter 

käppar för Johannas funktionella förmåga. Johanna vill ha mer av Nora, Guro och deras 

relation: mer av det hon själv saknar. Johanna förblindas av Instagramflödets fantastiska och 

idealiserande bild, trots att hon egentligen själv vet att det som visas i sociala medier inte 

alltid överensstämmer med verkligheten. Att så är fallet försöker även Emil synliggöra 

genom att berätta att Nora och Guro inte har det så fantastiskt som Johanna tror. Hans 

förklaring betyder dock inte särskilt mycket för Johanna, utan förstärker enbart känslan av 

hur annorlunda Noras och Emils familjesituation är i förhållande till Johannas. Det som för 

Emil och Nora framstår som ett tydligt exempel på en mindre bra familjerelation, framstår för 

Johanna istället som något önskvärt.137 Hon tänker senare till och med: ”Oavsett vad vi inte 

ser så finns det en mamma som lägger upp en bild efter bild av sin dotter och skriver att hon 

elsker henne.”138 Läsaren förstår genast att Johanna inte känt eller haft det som Nora har, 

vilket förstärker hur skev berättarjaget upplever sig själv. 
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5. Slutdiskussion 
5.1. Kroppslighet och funktionalitet 
Följande undersökning visar att berättarjagets gestaltning i förhållande till kategorierna kropp 

och funktionalitet står i nära relation till bilden av Nora. Med andra ord gestaltas Johanna i 

jämförelse med Nora, där beskrivningen av de två är tätt förbunden. Nora utgör för 

berättarjaget det ideala och förstås som den normala kroppen till vilken hon själv identifieras 

som avvikelse, för att följa Johannissons resonemang kring kropp och funktionalitet.139  

Johannas funktionalitet handlar såväl om kroppslig, fysisk sjukdom som psykisk, där 

hennes sjukdom kan förstås som såväl flykt som undanflykt: samtidigt som hon med sin 

sjukdomsdiagnos försätts i annanheten, fungerar diagnosen som en befrielse. Berättarjagets 

kropp kan förstås som ett slagfält, på vilken en kamp mellan sjukdom och friskhet utspelar 

sig. Det existerar därmed en glidning mellan berättarjagets fysiska besvär som endometrios-

smärtan och den psykiska Norasmärtan. Det är nästan som att Norasmärtan blir 

berättarjagets sätt att hantera den fysiska smärtan, likväl som den fysiska smärtan tidvis får 

henne att glömma Nora. Norasmärtan relateras dessutom ofta till fysisk smärta, som enligt 

berättarjaget upplevs som så stark att den borde påverka många fler än hon själv. Smärtan 

inskränker återkommande Johannas liv och förmåga att leva. Johannisson menar att kronisk 

smärta kräver en annan slags hantering än andra smärtor.140 Kronisk smärta syns inte på 

utsidan varför berättarjaget av andra inte upplevs ha en bristande funktionalitet. Hon passerar 

som funktionsduglig trots avvikande funktionalitet eftersom samhället framförallt handlar om 

fysiska och synliga normbrott.141  

Genom att studera berättarjaget synliggörs hur funktionalitet kan porträtteras och 

problematiseras. Det blir i verket tydligt att funktionalitet här inte enbart handlar om fysiska 

åkommor utan att funktionaliteten utgörs av såväl fysiska som mentala faktorer. Men andra 

ord porträtteras varierande funktionalitet i verket inte enbart som kroppslig begränsning 

såsom sjukdom och smärta, utan även beteenden, tankar och känslor som på något sätt 

begränsar berättarjagets handlingsutrymme. Funktionaliteten synlig- och tydliggörs såväl 

genom sjukdom och smärta, som utseende och vanor. Sjukdom och utseende framställs som 

tätt sammanbundet, till vilket Johannisson bland annat menar att de föreställningar som finns 

                                                
139  Johannisson 2013[1997]: 200f. 
140  Ibid:101. 
141  Gonzales Magnusson, Imam & Franksson 2016-07-05. https://sverigesradio.se/avsnitt/743525 (hämtat   
       2019-11-27). 
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kring vad som är sjukt även är föreställningar kring vad som är och anses vara fult.142 

Johanna tycker att Noras kropp framstår som livskraftig och stark, vilket även leder till 

beskrivningar av henne som underbar och slank.143 Nora är frisk, alltså framstår hon även 

som vacker, feminin och artig, medan Johanna är sjuk och därmed framstår som ful, hysterisk 

och osäker. Johannas sjukdomsberättelse synliggör med andra ord verkets normativa 

föreställningar om kropp och funktionalitet. 

 

5.2. Skevhet och respektabilitet 
Undersökningen visar att konstruktionen av kropp och funktionalitet sker i jämförelsen 

mellan berättarjaget Johanna och Nora där en tydlig uppdelning konstrueras. Nora framstår 

som det kroppsliga idealet och Johanna som den andra. Berättarjaget framställs många gånger 

i relation till Nora som icke-respektabel, med Nora som det respektabla ideal hon mäter sig 

mot och jämför sig med. Johanna verkar dock inte eftersträva någon förändring. Hon ser Nora 

som ideal men strävar inte efter att efterlikna Nora och vet att hon inte kan bli som hon. Även 

om Nora är respektabel och det som Johanna ser upp till är respektabilitet ingenting hon i 

verket verkar eftersträva. Att hon här inte önskar bli respektabel och feminin gör det möjligt 

att även förstå berättarjagets positionering som skev.  

Berättarjagets skevhet synliggörs även genom jämförelsen med Nora, där Johanna blir 

smärtsamt medveten om sig själv och sin kropp. Hon framstår dock inte enbart i relation till 

Nora som avvikande och opassande, utan även i många andra sammanhang. Skevheten är 

framför allt synlig i Johannas inre och känsloliv, hennes ständiga tankar kring Nora och 

hennes påhittade historier och konversationer om Emils familj. Hon håller oftast dessa tankar 

för sig själv, och upprätthåller på så vis en slags normativ fasad bakom vilken hon döljer sina 

skeva tankar och fantasier. Innan hon diagnostiserades med endometrios kunde hon göra 

samma sak med den fysiska smärtan: hon stannade hemma och pausade sitt liv under de 

smärtfyllda episoderna och när de gått över är det som att inget hänt. Med diagnosen är detta 

inte längre möjligt på samma sätt, eftersom hon fortfarande klassas som sjuk även när 

smärtan inte känns. Eftersom smärtan och sjukdomen inte syns på utsidan kan hon ändå 

presentera en bild av sig själv som frisk och konstruera en normativ fasad bakom vilken hon 

kan gömma sig. Berättarjaget kan därför många gånger upplevas som mer instängd i sig själv, 

än av de samhälleliga strukturer som präglar hennes liv.   

                                                
142  Johannisson 2015:102. 
143  Frid 2018:26. 
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Berättarjagets skevhet hålls inte alltid inom henne, utan synliggörs även för andra i 

raseriutbrott, skeva handlingar och vulgärt språk. Hennes raseriutbrott bryter mot verkets  

krav på en disciplinerad kvinnoidentitet, med ett kropps- och känslospråk som hålls i 

schack.144 Berättarjaget är ofta okontrollerad, känslosam och utlevande. Sådan ”utbrytning ur 

förväntat kvinnobeteende” gick enligt Johannisson under lång tid gick under beteckningen 

hysteri.145 I linje med detta framstår berättarjaget många gånger som hysterisk, där 

beröringspunkterna mellan berättarjaget och hysteriska symtom ytterligare synliggör ett 

avvikande och skevt beteende. Detta blir även tydligt i berättarjagets återkommande rädsla 

för att göra fel och att inte passa in, som många gånger relateras till Nora och hur hon verkar 

passa in överallt. Nora beter sig och ser ut på rätt sätt, där hon även framför sin femininitet i 

rätt mängd och på rätt vis. Johanna är allt dettas motsats vilket får henne att framstå som både 

mindre feminin och opassande. Berättarjaget bryter även på andra sätt mot verkets förväntade 

kvinnobeteende, i och med att förhållandet mellan Johanna och Nora många gånger 

presenteras som det centrala och viktiga. Hon rör sig med andra ord på gränsen för den 

heteronormativa ordningen vilket ytterligare framställer henne som skev och icke-respektabel 

utifrån de normativa ramar som skrivits ut i verket. 

 

5.3. Didaktisk relevans 
I inledningen presenterades undersökningens bakgrund som examensarbete inom svensk- 

lärarutbildningen med inriktning mot grundskola och gymnasium, med koppling till 

läroplanen i svenska. Läroplanen föreskriver till exempel att det som läses i undervisningen 

bör stå i relation till elevernas referensramar och intressen. Samtidigt menar Reimers och 

Martinsson att lärande på många vis handlar om att bli utsatt och störd, genom att till 

exempel ens verklighetsuppfattning sätts på prov.146 Elever ska därför inte enbart möta sådant 

som går i linje med deras åsikter och verklighetsuppfattning, utan även sådant som kan rubba 

denna bild. På så sätt utmanas eleverna till nya tanke- och synsätt.147 

I Nora eller Brinn Oslo brinn finns det flera beröringspunkter med unga människors 

erfarenhetsvärld, men även sådant som kan störa och ge nya perspektiv. Berättarjaget är 

vuxet men framställs ofta som vilsen och som i en brytpunkt mellan ungdom och vuxenliv, 

vilket många unga människor kan känna igen sig i. I verket presenteras även relativt vanligt 

                                                
144  Johannisson 2015:99. 
145  Johannisson 2015:157. 
146  Martinsson och Reimers 2009:25. 
147  Skolverket 2011:160. 
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förekommande teman som kärlek, avundsjuka och svek. Dessutom inkorporerar verket 

aktuella teman som sociala medier och att jämföra sig med andra.  

Berättarjagets livsvillkor definieras utifrån de olika sociala positioner hon befinner sig i 

och verket öppnar för ett flertal punkter att diskutera ur ett normkritiskt perspektiv. Det är 

även mycket i händelseförloppet och berättarjagets bakgrund som inte skrivs ut och som 

läsaren därmed har möjlighet att själv fylla i och diskutera utifrån sina referensramar, 

intressen och erfarenheter. Dessutom förekommer utöver svenskan både norska och danska, 

där språken såväl som de tre länderna är centrala. Detta knyter väl an till läroplanen och att 

eleverna i sin svenskundervisning ska möta såväl det danska som norska språket, verk 

författade av kvinnor och män samt både svenska och internationella författarskap.148  

Slutligen är för följande undersökning framförallt sjukdoms- och funktionalitetstematiken 

central. Endometrios är en sjukdom som inte verkar ha behandlats särskilt ofta i skönlitterära 

verk, samtidigt som det är en relativt vanlig sjukdom. Det är genom läsning av litteratur som 

Nora eller Brinn Oslo brinn möjligt att öppna för samtal om sjukdom och smärta, samt annat 

som inte alltid talas om. Detta skriver till exempel Williams om, som menar att 

litteraturundervisning kan väcka frågor och tankar kring identitet.149 Litteraturläsning gör det 

möjligt att närma sig tyngre ämnen som annars kan vara svåra att behandla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
148  Skolverket 2011:169. 
149  Williams 2011:13. 
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