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Sammanfattning 

 

Jag har i min uppsats analyserat romanen The Blindfold av Siri Hustvedt ur ett 

identitetsperspektiv med kroppen och dess olika tecken som utgångspunkt. Verkets centrala 

tema kretsar kring frågor om identitetens grundvalar och hur dessa kan förändras med 

kroppen och berättandet som verktyg. Jag visar i min uppsats att de medvetna och omedvetna 

signaler eller tecken kroppen ger ifrån sig får betydelse för hur identiteten formas. Analysen 

innefattar teorier kring identitetsbildning- och processer, begreppet kroppsliga tecken samt 

Judith Butlers teorier kring performativitet och genusidentitet och Gérard Genettes modell för 

narratologisk analys. 
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1. Inledning 

 

Den amerikanska författaren Siri Hustvedts debutroman The Blindfold utkom 1992. Den är en 

postmodern berättelse om en ung kvinnas sökande efter identitet och en egen plats i tillvaron, 

där frågor om självkänsla, kropp och kris är några centrala teman som behandlas. Jag kommer 

i min uppsats att koncentrera mig på kroppens betydelse för identitetsprocessen och för 

historien som berättas kring denna. 

I en recension av The Blindfold i NY Times menar artikelförfattaren att romanen är “[a] 

place where identities can easily be misplaced, where chance encounters with strangers can 

permanently alter the shape of one's life.” I recensionen uppfattas identitetsproblematiken i 

romanen som grundläggande. Siri Hustvedt är en postmodernistiskt influerad författare vars 

verk ofta kretsar kring frågor om makt och identitet. I en intervju med Hustvedt på 

identitytheory.com betonar denna just maktrelationernas betydelse för The Blindfold: “[…] 

power relations in that book were very important and the experience of being feminine and 

vulnerable”. Enligt min uppfattning bygger tematiken i romanen på en problematisering av 

identitet och hur den formas. I denna identitetsprocess fungerar kroppen som ett verktyg för 

identifikation och som ett hinder för densamma. Berättelsen präglas av ett flytande 

identitetstillstånd, vacklande genustillhörighet och ett samtidigt främliggörande av den egna 

kroppen. Kroppen är i berättelsen en ständigt föränderlig faktor för identitetsprocessen. Jag 

vill undersöka hur denna process och dess kriser formas av olika strategier med kroppen som 

utgångspunkt. 

Mitt konkreta syfte är att undersöka vilka olika kroppsliga tecken som förekommer i 

romanen och i vilket sammanhang dessa uppträder. Jag utgår ifrån att dessa kroppstecken 

ligger till grund för en identitetsprocess, och därför kommer analysen hela tiden utgå från 

Jonas Stiers definition av vad identitet är och hur den utvecklas. Vidare kommer jag att 

undersöka på vilket sätt berättandet av kroppen och dess positioner påverkar uppfattningen av 

identitetsprocessen. Jag kommer också att undersöka vilken betydelse de kroppsliga tecknen 

får i olika sammanhang eller diskurser. Dessa frågor kommer jag att försöka besvara främst 

med hjälp av narratologiska begrepp och Judith Butlers teori om performativitet. 

I den narratologiska analysen kommer jag att utgå ifrån Gérard Genettes analysmodell ur 

Narrative discourse: an essay in method (1980) där berättelsens ordning och varaktighet 

främst undersöks. I inledningen kommer jag också kort referera handlingen i romanen för att 

ge en tydlig bild av hur fabel och intrig skiljer sig åt. 
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I inledningskapitlet till Den litteräre kroppen (2005) ger Unni Langås en överblick över den 

historiska synen på kroppen och presenterar bland annat teoretikerna Michel Foucault och 

Judith Butler med tonvikt på deras syn på kroppen. Utifrån denna presentation använder jag 

Butlers vidareutveckling av Foucaults teorier om kroppsliga diskurser. Jag koncentrerar mig 

dock främst på Butlers teori om performativitet, eftersom centrala delar av The Blindfold 

kretsar kring performativitet som strategi i identitetskriser. I samma antologi presenterar 

Bjarne Markussen i sin artikel ”Alenefar-plottet hos Amalie Skram” (Langås (red.) 2005) en 

modell för att systematisera olika slags kroppsliga tecken. Denna modell är också en av mina 

utgångspunkter i analysen. 

En annan utgångspunkt är artikeln ”Identitetens besvärjelser” av Magnus Eriksson (Eriksson 

2000), som handlar om ritualisering, genusidentitet och identitetens utveckling i The blindfold 

och Hustvedts andra roman The enchantment of Lily Dahl (1996). Eriksson utgår till stor del 

från Butlers teorier kring performativitet, främst ur Genustrubbel (2007). 

 

1.2. Referat av The Blindfold 

 

Iris Vegan flyttar till New York för att börja läsa en kurs för en professor Rose på Colombia 

University. Efter en termin blir Iris professor Roses forskningsassistent och tillsammans 

börjar de översätta en tysk novell som handlar om Klaus, en god pojke som plågas av 

impulser att begå ondskefulla handlingar. I slutet av terminen är de färdiga med arbetet och 

deras vägar skiljs åt. Under sommaren genomgår Iris en identitetskris då hon klär ut sig till 

Klaus och driver runt på New Yorks gator och håller till på obskyra klubbar. Vid tidpunkten 

för den nya terminens början har Iris slutat uppträda som Klaus och på universitetet träffar 

hon Stephen som hon inleder ett förhållande med. Dennes vän George övertalar Iris att posera 

för ett konstfotografi, en upplevelse som än en gång resulterar i en kris för henne. Under 

sommaren arbetar hon som forskningsassistent för en Mr. Morning, där arbetet består av att 

beskriva olika märkliga föremål genom att viska in beskrivningen av dem på band. 

Under hösten får Iris problem med svårartade migränanfall. Hon tas in på sjukhus, men 

skriver ut sig själv efter bara tio dagar. Strax därefter möter hon professor Rose igen och de 

inleder ett kärleksförhållande. Romanen slutar med en dramatisk scen då en oskyldig lek 

plötsligt övergår till ett scenario med våldsamma undertoner. 

De fyra delarna separerar de olika historierna från varandra. Del ett skildrar arbetet för Mr. 

Morning, del två relationen med Stephen och händelsen med George och fotografiet. Del tre 
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skildrar sjukhusvistelsen medan del fyra handlar om relationen med professor Rose och Iris 

uppträdande som Klaus. 
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2. Teori och metod  

 

Jag har delat upp de teoretiska områdena i tre delar. Först går jag genom begreppet kroppsliga 

tecken och vad det kan innebära ur några olika synpunkter. Sedan kommer ett avsnitt som 

behandlar identitet och berättande, och till sist ett avsnitt om performativitet. 

Jag kommer att disponera analysen utifrån fem nyckelhandlingar som jag identifierat som 

typiska för identitetsprocessen som beskrivs. Dessa nyckelhandlingar ser jag som 

representativa (samtidigt som jag är klart medveten om riskerna med en generalisering) för de 

olika kroppstecken som jag kommer att identifiera, samtidigt som de breddar förståelsen för 

den övergripande identitetsprocessen. Nyckelhandlingarna kommer jag sedan koppla till 

narrativa begrepp för att undersöka hur berättandets funktioner påverkar framställningen av 

kroppens tecken. Dessutom kommer jag, med anknytning till Butlers teori om performativitet 

och identitetsbildande, undersöka hur kroppens tecken manifesteras i olika sammanhang. 

 

2.1. Kroppsliga tecken 

 

Tecken är ett begrepp som vanligtvis utgår från en semiologisk definition, där språket och 

därmed också tecknen ses som ett abstrakt system. Man skiljer på det betecknade och det 

betecknande, och menar att tecken inte i första hand hämtar sin betydelse från vad det 

betecknar, utan får mening i sin relation till andra tecken. (Barthes 1993, s. 69) Ett tecken är 

alltså någonting som står för någonting annat, och eftersom det förhåller sig så måste tecknet 

alltid utsättas för tolkning för att nå sin betydelse. Man måste veta vad tecknet betecknar, eller 

göra ett antagande baserat på relationen till andra tecken. Vad gäller kroppsliga tecken måste 

dessa tolkas annorlunda än text i traditionell mening (bokstäver, siffror, allmänna symboler 

etc.), eftersom ytans uttryck är visuellt och inte kan ”läsas” på vanligt sätt. 

De kroppsliga tecknen ser inte likadana ut, utan uppträder i olika kontexter och tar sig olika 

uttryck. I sin artikel ”Alenefar-plottet hos Amalie Skram” (Langås (red.) 2005) för Bjarne 

Markussen ett resonemang kring kroppsliga tecken och menar att dessa kan systematiseras 

och inordnas i tre olika kategorier. I den första kategorin visar sig de kroppsliga tecknen som 

symptom eller kroppsliga reaktioner. Dessa tecken kopplas till sjukdomar eller andra fysiska 

reaktioner av olika slag. Skrik, stelhet och konvulsioner är till exempel kroppsliga tecken på 

smärta som står utanför medvetandets kontroll. I den andra kategorin blir det kroppsliga 

uttryck för sinnestillstånd. Detta visar sig enligt Markussen genom halvt medvetna, halvt 

omedvetna kroppsliga reaktioner på emotionellt tryck. I dessa två kategorier hänger de 
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kroppsliga tecknen samman med medvetande eller brist på detsamma. I den tredje kategorin 

slutligen är kroppstecknen knutna till social status och kulturella koder. Denna kategori är 

nära kopplad till diskurser och tvingande maktstrukturer och uppträder till exempel som 

kroppsliga tecken på skam; rodnad, nedslagen blick etcetera. De olika kroppstecken som 

uppträder i de tre kategorierna kallar Markussen kroppsspråkets semantik: ”Til hvert uttrykk 

svarer et inhold, en bakenforliggende årsak eller holding” (Langås (red.) 2005, s. 83). 

Kroppstecknen blir alltså ett uttryck för någonting annat, de är betecknande. Markussen 

betonar också intrigens funktion och menar att författaren försätter personer i olika situationer 

där individuella behov krockar med omgivningens krav, och det är kroppen som är 

skärningspunkten för dessa ibland oförenliga krav. (Langås (red.) 2005, s. 83) Det är inte 

alltid självklart vilken kategori ett visst kroppsligt tecken kan sägas tillhöra. Speciellt gränsen 

mellan fysiska reaktioner – tillhörande kategori ett – och kroppsliga reaktioner ur kategori två 

kan vara svår att definiera. En metod för att avgöra om ett tecken tillhör den ena eller andra 

kategorin kan då bestå av en analys av tecknets uppkomst – har kroppen medvetet eller 

omedvetet format sig i det aktuella tecknet? Likaså är det möjligt att hävda att alla kroppsliga 

teckens uppkomst kan förklaras i sociala eller kulturella termer, men genom att kategorisera 

dem kan en mer fullständig bild av kroppens språkliga komplexitet uppnås. 

Det räcker dock inte att, som vi hittills gjort, urskilja och definiera olika kroppsliga tecken, 

det är också betydelsefullt att ta reda på i vilka sammanhang de uppstår. Socialantropologen 

Jorun Solheim menar i Den öppna kroppen (2001) att alla mänskliga kroppserfarenheter alltid 

är ”kulturellt förmedlade och inskrivna i bestämda betydelsestrukturer, där kroppens signaler 

formas till tecken och symboler, det vill säga till uttryck som betyder något”. Solheim menar 

vidare att kulturen ristar spår i kroppen, och att denna därför kan betraktas som text. Solheim 

stöder sig här på den franske språkfilosofen Paul Ricaeurs definition av begreppet text: 

”mening fixerad genom inskription” (Solheim 2001, s.65). Kroppens olika formationer och 

tecken är med andra ord både framtvingade och formade av kulturella diskurser. Kroppen är 

underkastad ett myller av sociala och kulturella normer som lägger sig i olika lager och ristar 

spår, eller formar tecken. 

I Den litteräre kroppen (2005) ger Unni Langås (red.) i inledningskapitlet en kort 

presentation av kroppens historia i tanke och tro. Framför allt är det kroppen i förhållande till 

olika företeelser, teorier och tankar som varit föremål för diskussion, inte själva kroppen i sig. 

Denna har i stället fungerat som en konkret utgångspunkt i olika abstrakta resonemang om 

människan och hennes tillvaro. Langås menar att kroppen har fungerat som ett ”mer eller 

mindre underforstått utgangspunkt for ideer om mennesket” (Langås 2005, s. 14), men att 
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denna hela tiden fått träda tillbaka till förmån för själsliga och andliga tanketeorier. Vidare 

menar Langås att begreppet performativitet är viktigt när man talar om kroppen, eftersom den 

iscensatta kroppen avger tecken både i form av kroppsliga tecken och av mänskligt tal. 

(Langås 2005, s. 39) 

Kroppsliga tecken kan alltså bestå av symptom, fysiologiska processer, uttalade ljud och så 

vidare, och dessa tecken står alltid för någonting annat – de är betecknande. Vad de betecknar 

är beroende av vilken diskurs kroppen befinner sig i, men är alltid en reaktion av den 

kulturella betydelsestruktur som kroppen är tvingad in i. 

 

2.2. Identitet och berättande 

 

I Identitet – människans gåtfulla porträtt (2003) definierar Jonas Stier identitet som ett 

fenomen som förutsätter överensstämmelse, varaktighet och relationer. Överensstämmelse 

hänger ihop med ordet härstamningen av ordet identitet, vilken kommer från latinets 

”identitas” som betyder ”densamme”. Överensstämmelse hänger också ihop med begreppet 

varaktighet – identiteten måste vara densamma utan större avvikelser - med en viss 

kontinuitet. Identiteten blir slutligen bara meningsfull i relation till något annat eller någon 

annan. (Stier 2003, s. 17). Stier menar vidare att fenomenet identitet kan ses som gestalt, 

process och upplevelse. Jag kommer i min analys främst att utgå från Stiers sätt att se identitet 

som en process. Detta innebär att man koncentrerar sig på ”hur identiteten utvecklas, 

vidmakthålls och förändras” (Stier 2003, s. 81, min kursivering). Identiteten präglas alltså 

inte bara av kontinuitet utan också av ständig förändring. Stier ser identiteter som ”länkade till 

människors handlingar och handlingar uppstår som reaktioner på den sociala miljön” (Stier 

2003, s. 86). Här kan vi se kopplingar till både Solheims resonemang om kulturella spår och 

inristningar (se ovan), och Judith Butlers teori om handlingar, iscensättning och 

performativitet som jag kommer att gå genom i nästa kapitel. Det är alltså dels den skiftande 

kulturella kontext som kroppen befinner sig i, dels det faktum att identiteten hela tiden 

befinner sig förändring som gör att identiteten kan ses som en process snarare än som ett 

fastlagt objekt. I varje handling manifesteras en ny version av identiteten. Även Magnus 

Eriksson, som kopplat ihop Hustvedts författarskap med Butlers teori om performativitet, 

menar i sin artikel ”Identitetens besvärjelser” (2000) att de nya beskrivningsmönster som 

Butler företräder inte bara påverkar genusidentiteten, utan även identiteten som sådan: 

”Den [identiteten] formas av handlandet, av den ritualiserade upprepningen, och vi kan inte 

förutsätta det yttre (kroppen, handlingarna) som resultat av ett formande inre, en 
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identitetskärna eller något fast under ytan, något som speglas i det påtagliga.” (Eriksson 2000, 

s. 21) Iscensättandet och det performativa handlandet kan alltså appliceras på identiteten som 

sådan, inte bara på den del som konstruerar genusidentiteten. Den övergripande 

identitetsprocessen kan ses som ett resultat av den tvingande diskurs den ingår i. Vidare 

diskuterar Eriksson i sin artikel de olika identiteter och roller huvudpersonen i The Blindfold 

ikläder sig. 

Den egna berättelsen om det personliga jaget blir också en meningsfull faktor i 

identitetsprocessen. Litteraturvetaren Lars-Åke Skalin menar att ”narrativa strukturer kommer 

in som kognitiva element när vi vill skapa mening och sammanhang i vår tillvaro”. (Skalin 

2004, s. 8) Genom att analysera hur en livshistoria berättas kan vi med andra ord också se vad 

det är som formar identiteten. Jag kommer i analysen använda mig av Gérard Genettes modell 

för narrativ analys. Den består av verktygen ordning, varaktighet, frekvens, mood och röst 

(jag använder mig av Anna Johanssons översättning av själva termerna, se Johansson 2005, s. 

135ff). Jag kommer främst att använda mig av begreppen ordning och varaktighet, där 

berättelsens ordning handlar om vilken slags ordningsföljd berättelsen har, mer preciserat 

skillnaden mellan det Genette kallar ”story” och ”narrative”. (Genette 1980, s. 35. Jag 

kommer dock i fortsättningen använda mig av de svenska begreppen fabel och intrig)  I 

analysen av varaktighet undersöker man förhållandet mellan berättad och berättande tid. 

Genom att koncentrera den narratologiska analysen av The Blindfold på dessa två punkter, 

där berättandet blir ett spel mellan sken och verklighet, blir också kopplingen till analysen av 

identitetsprocessen och de kroppsliga tecknen tydlig. 

 

2.3. Performativitet 

 

Judith Butler visar i Genustrubbel (2007) att performativitet är en viktig beståndsdel i 

identitetsprocessen. Butler definierar detta begrepp som handlande i motsats till varande och 

menar att könstillhörigheten inte har någon fast kärna, utan konstrueras av upprepade 

handlingar. Vi talar alltså om en iscensättning av könet istället för ett ursprungligt, fastlagt 

kön, där de upprepade handlingarna är den konstruerande principen, det performativa. (Butler 

2007, s. 199) 

Butler menar att idén om ett essentiellt kön döljer den performativa karaktären hos genus, 

och att alla uttryck för genus i själva verket är performativa handlingar. Med andra ord är det 

alltså genusattributen som formar den identitet som de sägs uttrycka (Butler 2007, s. 220). 
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Butler avvärjer alla idéer om ”det naturliga” och pekar i stället på betydelsen av det 

artificiella: 

 

”[…] allmänt konstruerade handlingar, gester, utföranden är performativa i den 

bemärkelsen att den kärna eller identitet som de gör anspråk på att uttrycka är 

fabricerad och upprätthålls med kroppsliga tecken och andra diskursiva medel.” 

(Butler 2007, s. 214) 

 

Med detta slår Butler fast att könet är konstgjort, och att de verktyg som används för att skapa 

identitet bland annat består av kroppsliga tecken. Detta kan kopplas till Solheims resonemang 

om kroppen och kulturen, där hon visar på en ömsesidig påverkan: ”[…] våra kroppar skriver 

in sig i kulturen samtidigt som kulturen skriver in sig i kroppen.” (Solheim 2001, s. 66) De 

kroppsliga tecknen får en dubbel funktion; dels formas de av diskursen, dels upprätthåller de 

den. 

Könet är alltså en iscensättning, och Butler menar att dess konstruktion tydligt kommer till 

synes i exemplet dragartister. Här, menar Butler, finns ett konkret exempel på att det entydiga 

könets dikotomi (”man” och ”kvinna”) är konstruerad och att själva genuskonstruktionen är 

artificiell. Hos dragartisten kan man nämligen urskilja tre dimensioner av könet; anatomiskt 

kön, genusidentitet och genusagerande eller iscensatt kön. Genom imitationen ”avslöjar drag 

indirekt genusstrukturens imitativa karaktär – liksom dess tillfällighet” (Butler 2007, s. 216). 

Butlers teorier kring makt utgår till stor del från Michel Foucaults diskursbegrepp. En 

diskurs är enligt Foucaults definition ett system för att urskilja vilka kunskaper som är de rätta 

och vem som har makt att uttala sig med auktoritet om dessa. Butler hävdar, i enlighet med 

Foucaults teori, att könet endast är yttringar och tecken inom olika diskurser och 

maktrelationer. Exempelvis menar hon att behovet av könsbestämning härrör av den sexuella 

reproduktionens diskurs. Med utgångspunkt från kroppen kan man säga att denna 

disciplineras av diskursiva medel och tvingas forma sig till olika tecken. Denna typ av 

handlingar ser Butler som en effekt av kulturella förhandlingar och diskursens tvingande 

makt. (Butler, s. 160) 

I fråga om identitet, och då framför allt genusidentitet, menar Butler att könets inre sanning 

är en uppfinning av diskursen om en ursprunglig och varaktig identitet. Liksom könet är alltså 

även själva identiteten instabil och föränderlig. Det som vanligtvis kallas identitet, alltså 

föreställningen om en fast personlighet och självuppfattning, är enligt Butler endast en 
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”stiliserad upprepning av handlingar”. (Butler 2007, s. 219) På så sätt raseras och återskapas 

identiteten i en ny form i varje handling vi utför och i varje ny situation. 
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3. Analys 

 

Jag kommer att disponera analysen utifrån de fem delar som jag identifierat som typiska för 

identitetsprocessen som beskrivs. Dessa delar eller nyckelhandlingar är på olika sätt 

betydelsefulla för utveckling och förändring av identiteten, samtidigt som de problematiserar 

kroppens funktion i nämnda process. På ett liknande sätt är även romanen uppdelad i fyra 

olika delar som kan läsas gemensamt som en helhet eller var för sig. Uppsatsens disposition 

följer romanens med undantag för att jag har delat upp romanens fjärde del i två avsnitt. Detta 

har jag gjort för att tydligt skilja de olika nyckelhändelsernas problematik åt. 

  

3.1. Den reducerade kroppen 

 

Handlingen i The Blindfold börjar med att huvudpersonen Iris Vegan tar ett arbete som 

forskningsassistent för en Mr. Morning. Arbetet består i att beskriva olika vardagliga föremål 

och tala in dessa beskrivningar på band. Mr. Morning vill att Iris ska viska fram 

beskrivningarna för att göra framställningen så objektiv som möjligt och för att 

beskrivningarna inte ska färgas av hennes personliga röst. Föremålen verkar ha tillhört en 

flicka Mr. Morning känner eller har känt. Under arbetets gång känner sig Iris alltmer olustig 

till mods och då hon får höra att en flicka dött i huset några år tidigare börjar hon fatta 

misstankar. Avsnittet slutar med att Iris efter ett gräl med Mr. Morning flyr ifrån honom, och 

hör aldrig sedan av honom igen. 

Misstänksamheten mot Mr. Morning yttrar sig i omedvetna kroppsliga tecken ur den första 

kategori Markussen pekar ut. Exempelvis reagerar hennes kropp instinktivt då Mr. Morning 

verkar ljuga: ”When he said the word ’sleeping,’ I felt a slight contraction in my chest. He’s 

lying, I thought.” (27). Här kommer den medvetna tanken - ”He’s lying” – först efter att 

kroppen reagerat. Ett annat exempel är då Iris undersöker ett av föremålen – en spegel – hon 

fått av Mr. Morning. Innan hon lämnar hans lägenhet utspelas en liten scen med erotisk 

laddning. När hon sedan ska undersöka spegeln drabbas hon plötsligt av yrsel: 

 

”[…] as I looked I was overcome with nausea and faintness. […] it disturbs me, 

as if there were something wrong with it, something sickening”. (30) 

 

Det blir för läsaren tydligt att reaktionen kommer av Iris betraktande av sig själv efter denna 

erotiska scen med en man hon fruktar. Hon känner inte igen sig själv. Detta är dock inget 



 12 
 

kroppsligt tecken av andra kategorin eftersom Iris – både som huvudperson och berättare - är 

och förblir omedveten om denna koppling. I stället markerar omedvetenheten att detta tecken 

bör härledas till första kategorin. Detta kan tyckas motsägelsefullt eftersom det kroppsliga 

tecknet är tydligt kopplat till emotionellt tryck, men detta är en koppling som förutsätter en 

tolkande läsning. För Iris – och för den som tolkar texten bokstavligt - uppträder symptomen 

inte i samband med det erotiskt laddade mötet utan vid arbetet med spegeln, och detta gör att 

tecknet bör placeras in i den första kategorin.  

De emotionella, medvetna tecknen ur den andra kategorin uppträder i stället i relationen 

med Mr. Morning. Iris uppträder osäkert i hans närvaro eftersom hon inte känner sig bekväm 

med honom och eftersom hon anar att han döljer någonting för henne. Hennes kroppsspråk 

präglas av nervositet och hon försöker dölja kroppen från hans blick: ”I was sweating in the 

chair and adjusted my position, pulling my skirt down under my legs” (14). Man kan tala om 

ett emotionellt tryck då hon känner sig utsatt och sårbar i hans närhet. 

Den tredje typen av kroppstecken, de som är knutna till kulturella och sociala koder, 

uppträder nästan inte alls i detta första avsnitt. Visserligen visas kroppsliga tecken på skam, 

men då inte i samband med Iris möten med människor utan under arbetet med de olika 

föremålen: ”Whispering bothered me […], and when I heard it, I blushed with a shame I still 

don’t understand.” (18) Det är sin egen röst Iris känner skam inför och det är en omedveten 

reaktion som inte går att vare sig framkalla eller förhindra. Denna rodnad måste alltså 

härledas till den första kategorin. 

Denna första del skiljer sig åt från de övriga på en viktig punkt. Där övriga händelser ger en 

adderande funktion fungerar nämligen denna del som reducerande. Med adderande och 

reducerande funktioner menar jag händelser eller situationer som antingen lägger till en faktor 

i identitetsprocessen eller tar bort en sådan. Mr. Mornings intention är att skala av Iris all 

”störande” personlighet, eller det som kallas identitet, genom att tvinga henne att 

avpersonalisera sin röst. Hon måste dessutom utelämna alla former av personliga reflektioner 

över de olika föremålen. Om man kopplar denna händelse till Stiers kriterier för 

identitetsbildning - överensstämmelse, varaktighet och relation – ser vi att dessa faktorer 

reduceras till ett minimum. Iris identitet krymper till en viskande, opersonlig röst och det 

finns inga kriterier som egentligen signalerar att det är hon som uttalar orden. 

En annan faktor som spelar stor roll för identitetsprocessen är det faktum att Iris uppger ett 

falskt namn för Mr. Morning: 
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”I did it quickly, without hesitation, inventing a new patronym: Davidsen. I 

became Iris Davidsen. It was a defensive act, a way of protecting myself from 

some amorphous danger […]” (11) 

 

Denna handling kan sägas vara performativ genom att den anknyter till Butlers teori om den 

fabricerade identiteten. Här sker en förvandling där den Iris Vegan som konstruerats genom 

upprepade handlingar i ett enda kort yttrande konstruerar en annan identitet med nya 

förutsättningar. Detta kan ses som en reaktion av att hon plötsligt befinner sig i en okänd 

diskurs där hon inte känner till de normativa förutsättningarna. Genom att ”bli” Iris Davidsen 

uppfinner hon en ny identitet som sätts in i och anpassar sig till den okända diskursen. 

I denna första del av romanen anar läsaren ännu ingenting om vare sig berättelsens 

kronologi eller ordning, men däremot ges en nollpunkt som historien utgår från. Redan på den 

första sidan i romanen anges berättelsen nu, den punkt där berättaren befinner sig genom 

yttrandet ”I met him eight years ago”. (9) Slutet berättas alltså inte först även om meningen 

anger att romanens första händelse ligger flera år tillbaka i tiden för berättandet. 

I en analys av berättelsens ordning studerar man skillnaden mellan fabel och intrig, det vill 

säga skillnaden mellan vad som händer i kronologisk ordning och den ordning som historien 

berättas i. I undersökningen av detta talar man om olika former av anakronier som innebär 

omkastningar av tidsföljden där kronologin bryts upp. Med ledning av att läsa enbart den 

första delen av The Blindfold skulle läsaren kunna få uppfattningen att händelserna i romanen 

slutligen skulle leda fram till tidpunkten för berättandet. Eftersom läsaren ges ovan nämnda 

upplysning att mötet med Mr. Morning skett för åtta år sedan är det inga svårigheter att tyda 

hela första delen som en analeps. En analeps är en tillbakablick, där det berättas om vad som 

hänt tidigare i historien, medan en proleps ger en skymt av vad som kommer att hända längre 

fram. (Genette 1980, s. 40) En ellips är på ett liknande sätt ett hopp framåt eller bakåt i tiden, 

med den skillnaden att man här inte vänder tillbaka till utgångspunkten. En paraleps däremot 

har en repetitiv funktion, och återberättar samma moment mer än en gång. (Genette 1980, s. 

52) För att kunna urskilja dessa funktioner ställs krav på att berättarens position måste vara 

möjlig att placera in i berättelsens tid. Det är berättaren som utgör en fast punkt på tidsaxeln 

som de olika funktionerna grupperas kring. I avsnittet förekommer en del ellipser som består 

av små hopp framåt i tiden, vanligtvis fram till ytterligare ett besök hos Mr. Morning. 

Begreppet varaktighet används för att undersöka skillnaden mellan den berättande och den 

berättade tiden, det vill säga mellan den tid som förflyter i berättelsen och den tid det tar att 

läsa den (Genette 1980, s. 33). Del ett av The Blindfold upptar 29 sidor av romanens totala 
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221. Den berättande tiden är alltså inte särskilt lång. Med ledning av två tidsangivelser kan vi 

se hur lång den berättade tiden är: ”I hadn’t paid the July rent, and I had no money for August. 

[…] A small handwritten notice announced the position”. (10) Av detta kan vi anta att vi 

befinner oss i slutet av juni eller början av juli. Med hjälp av meningen ”’It started last 

August’ I said” (92) som syftar på när den svåra huvudvärken i del tre börjar kan vi se att den 

berättade tiden uppskattningsvis sträcker sig över några veckor. I den första delen besväras 

Iris inte av huvudvärk över huvud taget, och därför kan man dra slutsatsen att hon lämnat Mr. 

Morning innan den börjat, det vill säga senast någon gång i augusti. 

Magnus Eriksson menar att denna del är placerad först i berättelsen eftersom den markerar 

”ett överskridande av den vardagliga tillvarons gränser” (Eriksson 2000, s. 22). Till detta kan 

den relativt långa varaktigheten, som markerar relationens betydelse för berättelsen, kopplas. 

Den uppbrutna kronologin har alltså ett syfte, och relationen med Mr. Morning är en 

startpunkt för en rad identitetsrelaterade problem. 

 

3.2. Fotografiet 

 

The Blindfold’s andra del handlar till att börja med om Iris relation med Stephen, en pojke hon 

träffar på universitetet. Genom honom kommer hon i kontakt med en fotograf, George, som 

fotograferar henne. Resultatet av denna fotografering blir en bild som omformar Iris 

personlighet och försätter henne i ett kristillstånd. 

De kroppsliga tecknen i denna del av berättelsen präglas inte i särskilt hög grad av 

symptomen som tillhör Markussens första kategori. Däremot förekommer det några sådana 

tecken som pekar framåt mot nästa del, där Iris migränbesvär står i centrum. Då hon betraktar 

fotografiet av sig själv för andra gången drabbas hon av en migränattack: 

 

”I noticed a small black hole in her face. […] not for a moment I doubted its 

reality. The hole grew, eating away the left eye and nose, and then the dread 

came, cold and absolute, a terror so profound it created a sort of paralysis.” (67) 

 

Dessa symptom, synrubbningarna och förlamningen, framkallas synbarligen av betraktandet 

av fotografiet. Men symptomen uppstår omedvetet från Iris sida – hon tror att hålen hon ser är 

faktiskt existerande. Tecknen kan inte automatiskt härledas direkt till betraktandet, eftersom 

det skulle kunna vara andra, ej nämnda faktorer som framkallat attacken. 
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De flesta av de kroppsliga tecknen i denna del består av medvetna reaktioner – de tillhör 

alltså Markussens kategori två. Dessa uppträder oftast i relationer med andra människor, och 

blir allra tydligast då Iris tillsammans med Stephen och George från en takterrass bevittnar en 

olycka på gatan nedanför, där en kvinna fått ett epileptiskt anfall och håller på att kvävas: 

 

”My pulse beat in my head, and I felt surprisingly cold, but I continued to look 

down. […] My knees buckled. As I caught myself, I imagined my body in the 

air, falling to the street below.” (48) 

 

Här kopplar Iris medvetet samman kvinnans situation med sin egen och föreställer sig att 

hon faller eller hoppar från taket och krossas mot gatan nedanför. Den snabba pulsen, kylan 

och knänas darrning är alla kroppsliga tecken som kopplas ihop med en medveten, 

känslomässig föreställning. 

När Iris ser Georges fotografier för första gången grips hon av olust: ”There was nothing 

lurid about them, […] and yet the juxtaposition of images was suggestive of a world askew.” 

(45) De kroppsliga tecknen av olust visar sig här genom en flackande blick och svettningar. 

Bland fotografierna finns varken det på henne själv eller det som George tagit på den 

epileptiska kvinnan, utan det är sättet George arrangerat sina bilder som oroar. De är hopsatta 

parvis, och Iris associerar medvetet till en skev, för henne främmande värld med nya, okända 

sammansättningar av ting och företeelser. På liknande sätt är det kroppsliga tecknet – häftig 

gråt - då Iris får veta att fotografiet av henne satts samman med bilden av den epileptiska 

kvinnan en reaktion på ett emotionellt tryck och fullt medvetet. Magnus Eriksson menar att 

sammansättningarna för Iris blir ”ett sätt att manipulera livet, att tilltvinga sig makten över de 

liv som framställs”. (Eriksson 2000, s. 22) Med andra ord är det en makthandling som stjäler 

en bit av den personliga identiteten, och denna handling blir en faktor som även förändrar 

identiteten som helhet. Samtidigt som Iris inte vill låta någon annan koppla henne samman 

med den epileptiska kvinnan är denna kvinnas situation en otäck metafor för vad som händer 

henne själv. Hennes förvridna, fastlåsta kropp, berövad sin naturliga form, blir föremål för 

omgivningens blickar, ett fängslat objekt. 

De socialt och kulturellt betingade kroppsliga tecknen uppträder då Iris isolerar sig efter att 

fotografiet av henne blivit allmänt känt. Hon vill inte associeras med kroppen på fotografiet, 

men också i sin avskildhet känner hon ett behov av att gömma kroppen: ”It was imperative 

that I be seen as little as possible.” (83) Det är som om den fastlåsta, stympade kroppen på 
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fotografiet blivit en ny norm, en grundbult för identifikation, och liksom om hennes fysiska 

kropp blivit stympad gömmer hon undan den i dess inbillade ofullständighet. 

I denna del börjar de performativa element som senare uppträder skönjas. Georges 

fotografier är en aspekt i detta då Iris utbrister: ”you’re a kind of stage manager”. (86) Hon 

syftar då på Georges utnyttjande av kroppar och människor som motiv. Genom att låsa fast 

dem i ett fruset ögonblick iscensätter han en identitet som är hans egen skapelse, inte 

människans i fråga. Även vid fotograferingstillfället är George inblandad, men här är det Iris 

som utför iscensättningen. Hon dansar och rör sig som i trans medan George knäpper av bild 

efter bild: ”I forgot myself […] I gyrated and spun like a lynatic” (54). Här tycks Iris släppa 

de normer och regler som gäller för den diskurs hennes identitet och kropp befinner sig i. 

Genom att bryta mot dessa normer gör hon också uppror mot de upprepade handlingar som 

Butler menar formar det som människan uppfattar som en identitet. 

Vid ett senare tillfälle, då det för Iris skymfande fotografiet blivit allmänt känt, förnekar Iris 

sin egen existens då en man frågar henne om hon är flickan på fotografiet: ”The ease with 

which I had sidestepped my identity alarmed me. I had done it before.” (76) Här blir det 

performativa en instinktiv handling av självförsvar.  

I del två får läsaren uppfattningen av att en längre tidsrymd förflyter än vad som verkligen 

är fallet – till exempel indikeras detta genom att Iris under en icke tidsangiven period isolerar 

sig i sitt hem. I själva verket utspelar sig hela detta kapitel under en kort period på endast två 

månader. Detta är inget som anges specifikt i romanens senare del, men det går att bestämma 

med hjälp av flera detaljer i texten. Att denna händelse ändå upptar en så pass stor del av 

romanen indikerar att den är av stor betydelse för Iris. Utifrån Genettes princip om varaktighet 

kan man säga att ju mindre betydelse en händelse eller en rad händelser har, ju mindre plats 

upptar den i berättelsen, oberoende av den faktiska tiden som utspelar sig. Denna företeelse 

fungerar också omvänt, där en relativt kort eller isolerad händelse i berättelsen kan tillåtas 

breda ut sig och ta plats om den är av stor betydelse för handlingen. Det är alltså inte den 

faktiska, berättade tiden som i första hand bestämmer hur lång den berättande tiden ska vara, 

utan det är andra faktorer som spelar in. En av dem kan alltså vara att använda varaktighet 

som ett medel för att visa på en händelses betydelse för handlingen. 

I denna del introduceras Stephen som fungerar som riktmärke i romanen som helhet. Han 

uppträder i alla fyra delarna, både fysiskt och genom Iris tankar. Tittar man närmare på texten 

kan man till exempel hitta hänvisningar till att förhållandet med Stephen är över innan arbetet 

för Mr. Morning börjar: ”that was two months after Stephen left me”. (10) 
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Det finns en scen där Iris betraktar Georges skägg och undrar hur det skulle vara att vara 

man: ”What would it be like to be a man? I thought.” (46) Denna scen infaller kronologiskt 

sett efter att Iris uppträtt som Klaus i del fyra men ordningsmässigt före. Iris har här redan 

”varit” man genom att iscensätta Klaus. Detta kan tolkas som ett sätt att plantera en tanke om 

vad som komma skall hos läsaren, men det kan också markera en skillnad i Iris uppfattning 

om vad det innebär att ”vara” man och vad det innebär att ”vara” Klaus. 

Genette pekar på att berättande nästan undantagslöst är antingen hastigare eller 

långsammare än den berättade tiden. Funktioner som markerar detta är summering, paus och 

ellips. Vid summering sammanfattas en längre tids händelser, medan pausen stannar upp 

händelseförloppet och författaren ägnar sig åt beskrivande. Ellipsen har här samma funktion 

som när man talar om ordning, den betecknar ett hopp fram eller tillbaka i tiden utan att 

återvända till den punkt den lämnat. (Genette 1980, s. 94) Denna del två av The Blindfold är 

konstruerad som en självständig berättelse, en berättelse i berättelsen som präglas av ett 

längre händelseförlopp än del ett som består av ett litet utsnitt av sammanhängande tid. Av 

denna anledning kännetecknas denna del två i högre grad av scener varvade med summeringar 

och ellipser. 

 

3.3. Sjukdom och kroppsliga symptom 

 

Den tredje delen av The Blindfold är vad Lars-Christer Hylén och Pia Bülow i artikeln 

”Tidens väv: om sjukdomsberättelser” (2004) kallar en ”sjukdomsberättelse”. Denna 

berättelse, som också kan appliceras på romanen i stort, karaktäriseras enligt artikelförfattarna 

av tre tidsfaser: tiden före insjuknandet, själva sjukdomsförloppet och upplösning och 

återfödande. (Hydén/Bülow 2004, s. 75) Iris har under en längre tid plågats av svår huvudvärk 

och tas till slut in på sjukhus, där hon delar sal med en Mrs. M. och en Mrs. O. Vistelsen gör 

inte Iris friskare, men efterhand uppslukas hon av en allt större fascination för Mrs. O., en 

gammal kvinna vars sjukdom inte namnges, men vars symptom präglas av förvirring, ångest 

och självdestruktivitet. Avsnittet slutar med att Mrs. O. flyttas från salen en natt då Iris sover. 

Det blir Mrs. M. som berättar vad som hänt och Iris reagerar häftigt.  

De tydligast framträdande kroppsliga tecknen blir i det här avsnittet tecknen på sjukdom, 

eller symptomen. Därmed faller tecknen i denna del huvudsakligen under Markussens första 

kategori, även om alla tre kategorier finns representerade. Iris besväras av svårartade 

migränanfall och söker läkarhjälp för dessa. Huvudvärk, yrsel, illamående och synrubbningar 
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är alla påtagliga kroppsliga tecken som signalerar att något är fel med kroppens fysiska 

funktioner. Iris räknar upp sina åkommor för läsaren som om hon talade med en läkare: 

 

”I had had pain in my head for seven months almost without respite. Sometimes 

it was mild, sometimes brutal. My bowels were wracked. I peed too much. I was 

supernaturally tired. I saw black holes and tiny rings of light; my jaw tingled; 

my hands and feet were ice cold; I was always nauseated.” (91) 

 

Dessa uppräknade symptom står – i egenskap av tillhörande kategori ett - enligt Markussen 

utanför medvetandets kontroll (Langås (red.) 2005, s. 82). Iris vet inte varför hennes kropp 

reagerar som den gör, bara att den gör det. Kroppen formar tecken av anledningar som ligger 

utanför berättarens, och läsarens, kunskapsfält. 

Kroppsliga tecken av typen fysiska reaktioner på emotionellt tryck uppträder i detta avsnitt 

inte lika frekvent som i de övriga. I stället är det de fysiska symptomen som blir de mest 

framträdande. Detta kan dock förklaras med det sammanhang och den diskurs Iris befinner sig 

i. Hon står under behandling för en sjukdom och därför tolkar hon själv sina kroppsliga 

reaktioner som utslag av sjukdom, reaktioner som i ett annat sammanhang kanske skulle ha 

tolkats annorlunda. 

Det tydligaste tecknet av kategori två uppträder i slutet av avsnittet då Mrs. O. försvunnit. 

Då Mrs. M. berättar att Mrs. O. flyttats reagerar Iris med att behöva rusa ut på toaletten och 

kräkas: ”I vomited. My intestines cramped horribly, and then my bowels fell out of me. The 

paroxysm seemed to send all my internal organs into the toilet.” (115) Här kopplas de fysiska 

reaktionerna ihop med den känslomässiga reaktionen på Mrs. O’s försvinnande. Kriterierna 

för denna kategori är enligt Markussen att reaktionen framträder under emotionellt tryck, i en 

kausal orsakskedja. (Langås (red.) 2005, s. 82) Graden av medvetande är här högre än 

tidigare, eftersom Iris i berättelsen självklart kopplar ihop de två händelserna – försvinnandet 

och det häftiga illamåendet – och ser den ena som en reaktion av den andra. Hon kastar upp 

därför att Mrs. O. försvunnit, det har ingenting med hennes sjukdom att göra. 

Den tredje kategorin av kroppsliga tecken träder framför allt in i läkare/patientrelationen. 

Iris kämpar för att bli frisk, inte i första hand för att hjälpa sig själv utan för att tillfredsställa 

läkaren som behandlar henne. Denne blir irriterad då Iris inte svarar på den behandling hon 

får och hon blir så desperat efter att tillfredsställa honom att hon ljuger: ”I smiled even when 

the headache raged and I had to hide my trembling hands by clasping them tightly together” 

(94). Här blir det tydligt att de kroppsliga tecknen kommer av sociala och kulturella koder. 
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Iris försöker gömma symptomen, kväva dem därför att hon skäms över sin otillräckliga kropp 

och över att den inte reagerar enligt normen, det vill säga som läkaren vill. Att uppträda som 

patient är enligt tradition förknippat med en kamp mot sjukdomen, menar Karin Johannisson i 

Kroppens tunna skal (1997): "[...] sjukdom skulle bekämpas, besegras, förgöras och utrotas, 

den sjuke måste mobilisera, göra motoffensiv, visa motståndskraft." (Johannisson 1997, s. 

130) Att Iris kropp inte reagerar med att bli frisk är ett brott mot denna diskurs, och skammen 

över att bryta mot de normativa reglerna yttrar sig i de kroppsliga tecknen. Det finns också 

enligt Johannisson en tradition "att objektivera [den sjuka] kroppen, dvs. skapa en barriär 

mellan sjukdomskänslan och jaget." (Johannisson 1997, s. 130) Detta blir tydligt i citatet 

ovan, då Iris försöker skilja det ”egna” jaget från sjukdomsjaget. Det blir för henne en 

upplevelse av maktkamp – en kamp mellan sjukliga symptom och jagets vilja. 

Mötet med den galna Mrs. O. blir betydelsefullt för Iris identitetsprocess. Som intagen på 

sjukhuset, behandlad som en mentalpatient, tvingas Iris omforma sin identitet och i denna 

process för att identifiera sitt ”nya jag” blir uppfattningen av Mrs. O. ett viktigt verktyg. Iris 

ser nämligen sig själv och sin sjukdom i Mrs. O. och hennes symptom: ”She was the secret – 

the paralysis and the frenzy – but I didn’t understand that until the very end.” (95) Iris 

försöker komma underfund med vem Mrs. O. egentligen är – och letar samtidigt efter sig 

själv. 

I relationen med Mrs. O. kan en speciell händelse pekas ut som särskilt betydelsefull, vid ett 

tillfälle då denna uppträder förvirrat och ropar sitt eget namn samtidigt som hon sträcker sig 

efter Iris. Denna händelse innefattar också performativa element då Iris uppfattar det som att 

Mrs. O. kallar på henne: 

 

”’Eleanor!’ cried Mrs. O. It was the same tone her husband had used when 

calling out to her. […] She’s calling me. I leaned over the end of the bed and 

called back. ‘I’m here!’” (112). 

 

Med detta konstaterande övertar Iris för ett ögonblick den förvirrade kvinnans identitet, och 

genom en konkret handling ”blir” hon på sätt och vis Mrs. O. Detta varar naturligtvis bara för 

ett kort ögonblick, men detta ögonblick dröjer sig kvar som en del av den skapande 

identitetsprocessen. En liten del av Mrs. O. har nu blivit en del av Iris identitet. 

Magnus Eriksson menar att denna del, sjukdomsberättelsen, är ”kärnan, Iris inre 

personlighet och djupare identitet, som slår tillbaka” till skillnad från de övriga delarna av 

romanen. Han menar vidare att sjukdomen ”vrider beskrivningarna åt rätt håll” (Eriksson 
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2000, s. 23). Jag tolkar Erikssons ord som en tro på läkardiskursens överlägsna tillförlitlighet i 

jämförelse med berättarröstens. I det här avsnittet, tycks Eriksson mena, uppträder tecknen 

som påtagliga, objektiva symptom och är därför mer ”sanna” än i övriga avsnitt där tecknen 

signalerar Iris uppträdande i olika roller som är ”falska” och onaturliga. Jag menar dock att 

läkardiskursen är lika starkt tvingande som övrigt förekommande diskurser och att frågan om 

tillförlitlighet därför är irrelevant.  

Ordningsmässigt är denna del den mest diffusa - eller, om man så vill, vilseledande - 

tidsmässigt. Läsaren får veta att huvudvärken börjar i augusti och tilltar under hösten samt att 

hon blir inskriven på sjukhuset i januari. Dessa angivelser är tydliga. Av de senare beskrivna 

händelserna att döma är det lätt att anta att sjukhusvistelsen är relativt lång, kanske ett par 

månader, eftersom historien sträcker sig över många sidor och inga tidsangivelser här ges. Vi 

får dock i romanens fjärde del veta att Iris skrivit ut sig själv från sjukhuset efter endast tio 

dagar (s. 179). Här gäller samma princip som för del två, där en händelse som utspelar sig 

över en kort tid tillåts breda ut sig omfångsmässigt och anta sina proportioner efter betydelse 

snarare än efter hur stor del av fabeln de upptar. Omfånget på det här avsnittet är dock inte så 

stort, det upptar 24 av 221 sidor. Betydelsen visas snarare genom att sjukhusvistelsen tilldelats 

ett eget avsnitt. Eftersom The Blindfold endast är indelad i fyra avsnitt kan denna del ses som 

mer betydelsefull som en självständig del än som integrerad i ett annat avsnitt. 

Det finns inte heller någon möjlighet att i detta avsnitt placera sjukhusvistelsen på en 

tidsaxel. Vid denna punkt i berättelsen tycks sjukhusvistelsen vara inordnad i ett kausalt 

sammanhang där sjukdomen inträder efter såväl arbetet för Mr. Morning som förhållandet 

med Stephen. Däremot har professor Rose och Klaus ännu inte introducerats i berättelsen, 

trots att dessa uppträder tidigare i kronologin. 

En intressant aspekt av denna del är att berättandet här till största del består av en rad scener 

som följer på varandra. Genette tar upp scenen som den enda funktion där berättelsens tid och 

den berättade tiden är lika lång. (Genette 1980, s. 86) Den är ingen sammanfattning, och 

därför ges intrycket att den berättade tiden är mycket längre än vad den egentligen är. Vi får 

dock, i en senare del av romanen, veta att sjukhusvistelsen varit kort: ”After ten days, I 

checked myself out.” (179) Även yttranden som ”One day [...]” (100), ”I began to imagine 

that I would never get well” (102) och ”My parents called often” (102) indikerar en längre 

vistelse, som om dessa tidpunkter skulle vara regelbundet återkommande moment eller 

betecknande långsamma processer. Dessa faktorer visar att detta avsnitt är betydelsefullt, 

delvis för handlingen, berättelsen i sig men framför allt för identitetsprocessen – sjukdomen 

och mötet med Mrs. O. är faktorer som verkar starkt danande för identiteten. 
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3.4. Den iscensatta kroppen 

 

Romanens fjärde del är starkt präglad av en novell, en berättelse i berättelsen. Tillsammans 

med en litteraturprofessor Rose, som hon senare inleder en kärleksrelation med, översätter Iris 

en tysk novell om pojken Klaus. Denne är en snäll pojke som plågas av ofrivilliga impulser att 

begå onda, våldsamma handlingar. Efter terminens slut då översättningsarbetet är färdigt 

börjar Iris, plågad av fattigdom och försvagad av hunger, identifiera sig med Klaus och klär 

sig i kostym, klipper håret kort och börjar umgås med strippor och ljusskygga typer på 

obskyra små klubbar. Hon plågas av samma slags onda impulser som Klaus och slutar inte 

uppträda som denne förrän hon nästan blir arresterad då hon försökt stjäla ett vapen från en 

polis.  

Kroppsliga tecken ur Markussens kategori ett och två, det vill säga fysiska symptom och 

kroppsliga reaktioner på emotionellt tryck, saknas nästan helt i denna del. Nästan alla 

kroppsliga tecken som förekommer då Iris uppträder som Klaus kan i stället härledas till 

Markussens kategori tre, och är alltså socialt och kulturellt betingade. Bara genom att sätta på 

sig kostymen formas Iris kropp till nya tecken och följer nya mönster: ”[…] as I walked 

through the streets […] I lengthened my stride in imitation of a man’s step and pushed my 

hands deep into the trouser pockets.” (123) Här har Iris ännu inte börjat uppträda som Klaus, 

utan bär kostymen som en Halloweenkostym. Hon härmar medvetet en manlig gångstil, hela 

tiden avsiktligt framkallande de manliga attributen. När hon uppträder som Klaus sker en 

förändring: 

 

”I even spoke different as Klaus. I was less hesitant, used more slang, and 

favored colorful verbs. […] The voice just came. I did no effort […] I was that 

boy.” (170) 

 

Här framträder liknande egenskaper som associeras med manlighet, men skillnaden här är att 

de ”bara kommer”, de är inte avsiktligt framkallade. Iris befinner sig nu i en okänd diskurs där 

den kulturella handlingen att vara man ristar sina spår på Iris kropp och hennes sätt att tala. 

Att vara man innebär för Iris också en ny självsäkerhet: 

 

“Once when a man asked me for the time on Sixth Avenue, I spoke gibberish to 

him, the way children do when they pretend to speak Chinese.” (170) 
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Nu tycks hon ha skakat av sig det underläge som den kvinnliga diskursen innebär och verkar 

finna sig väl tillrätta med sin nya roll, hon leker med den och beter sig som om allt är ett 

skämt. 

Iris uppträdande som Klaus blir dock alltmer självdestruktivt. Hon plågas allt oftare av 

impulser att plåga andra och begå våldshandlingar. Efter att hon försökt stjäla ett vapen av en 

polis och nästan blivit arresterad når hon en gräns – hon vill inte längre ”vara” Klaus. Hon 

stoppar ner kostymen i en plastpåse och genomgår något som liknar en reningsritual: ”For at 

least an hour I sat in the bathtub and cleaned my body. […] Food was my salvation, and 

[with] every mouthful, I was burying Klaus”. (176) Kostymen blir ett tecken, tecknet för 

Klaus, som innebär självdestruktivitet. Magnus Eriksson menar att rollen som Klaus 

”manifesteras i hennes [Iris] yttre” (Eriksson 2000, s. 22), och genom att gömma undan dess 

konkreta verktyg försöker Iris begrava denna manifestation.  

De performativa elementen i berättelsen om Klaus är framträdande, framför allt i själva 

handlingen att fysiskt ikläda sig manliga attribut. Dessa attribut verkar föra in Iris i en annan 

diskurs, vars uttryck formar uppfattningen om identitet - och genusidentitet - i en för henne 

omedveten process. Hon upplever det som om själva kostymen förvandlar henne: ”The 

clothes were more than armor. They transformed me. Another person had leapt forward and 

spoken.” (164) Känslan av att en annan person talar genom henne kan kopplas till Butlers 

uppfattning om att det finns tre dimensioner av könet; anatomiskt kön, genusidentitet och 

genusagerande eller iscensatt kön. Här krockar genusidentiteten med genusagerandet. Det 

”jag” som Iris talar om är alldeles tydligt Iris jag, medan Klaus är resultatet av hennes 

genusagerande eller iscensättning av ett manligt kön. Idén om att människan har en konstant, 

fastlagd identitet blir rubbad. 

Men det performativa i att ”vara” Klaus tar sig också mer konkreta uttryck. Utan någon 

synbar anledning ”uppfinner” Iris personen Klaus när en bartender frågar efter hennes namn: 

“I had every reason to tell him the truth. I lied. ‘Klaus,’ I said. ’My name’s Klaus.’” (165) 

Genom detta korta, precisa konstaterande har Klaus blivit till, som ett resultat av en 

performativ handling. För att hänvisa till Butler är det enligt denna den regelstyrande 

diskursen som bestämmer när det är lämpligt att åberopa en viss identitet. Då Iris uppträder 

som Klaus innebär alltså detta inte ett brott mot den ”normala” diskursen, utan markerar ett 

överskridande, en övergång till en ny, okänd diskurs. 

Identiteten i sig är alltid betecknad och ständigt betecknande i olika sammankopplade 

diskurser, menar Butler. De ständiga iscensättningarna gör att det bildas ”ett flöde av 
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identiteter”. (Butler 2007, s. 216) Magnus Eriksson menar dock att Hustvedt tycks ha varit 

medveten om Butlers teorier, men att hon i The Blindfold vänt på idén: 

 

”Iris har inte kontroll över sina roller. De tar över och ger en krisupplevelse. Iris 

tillfrisknar genom att återvända till något som fanns före, något som föregår 

rollspelet. […] Det finns en kärna i subjektet.” (Eriksson 2000, s. 23, min 

kursivering) 

 

Eriksson tycks alltså mena att det finns en ursprunglig identitet och att de olika roller Iris 

träder in i är att betrakta som sjukliga - eller åtminstone abnormala - i någon mening. Här är 

det snarare så att Eriksson vänder sig mot Butler och tycks invända mot dennas åsikt om ”ett 

flöde av identiteter”. (Butler 2007, s. 216) Att avfärda identitetskriser som sjukliga företeelser 

blir dock att förringa deras betydelse och avvisar dessutom hela idén med en 

identitetsbildningen som en process. 

Analysen av ordning och varaktighet lämnar jag till nästa avsnitt och behandlar del fyra som 

en helhet, i enlighet med romanens disposition. 

 

3.5. Ögonbindeln 

 

Med undantag av Iris uppträdande som Klaus kretsar handlingen i del fyra kring relationen 

med den auktoritäre professor Rose som Iris inleder ett kärleksförhållande med efter att de 

tillsammans översatt en novell om pojken Klaus. Relationen präglas av svartsjuka och 

maktkamp, och slutar med en scen där maktpositionerna dras till sin spets. En lek, som går ut 

på att Iris ska hitta hem från en restaurang med ögonen förbundna, utmynnar i en situation 

som påminner om en våldtäktsscen. Leken övergår i allvar och förhållandet passerar 

oundvikligt gränsen för en hållbar relation, och de träffas aldrig igen. 

Eftersom denna del omsluter de andra återfinns här spår av de kroppsliga tecken som 

förekommit i de föregående delarna. Iris migränanfall visar sig som symptom ur Markussens 

första kategori: ”On several occations I suffered dizzy spells and would sink to my knees in 

an effort to stay conscious.” (171) Detta symptom liknar dem vi sett i del tre och hänger 

samman med dessa. Att de uppträder i denna del är snarare ett sätt att knyta samman de olika 

delarna till varandra än att visa på nya betydelser av tecknen. Tecken ur den andra kategorin 

visar sig i relationen med professor Rose. När Iris är hans student tar hennes känslomässiga 

reaktioner på hans närvaro sig kroppsliga uttryck: ”My voice quavered, my heart pounded, my 
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hands shook.” (131) Hon lyckas inte att med kroppen dölja de känslomässiga reaktionerna 

som tar sig okontrollerade uttryck. 

I relationen med professor Rose består de kroppsliga tecknen dock, liksom i berättelsen om 

Klaus, nästan enbart av sådana som återfinns i kategori tre. De har båda sitt ursprung i 

kulturella förutsättningar, men även om tecknen hör till samma kategori befinner de sig på 

varsin ytterkant vad gäller den auktoritära balansen. Där Klaus i relationen med andra är fylld 

av självförtroende, blir Iris i egenskap av älskarinna svag och dominerad av den äldre 

professorn: “His precense made me shrink, and though it irritated me, I also looked forward to 

that sensation of being dwarfed” (137) Professor Rose befinner sig i ett klart överläge som 

visas av en rad faktorer; kön, ålder, yrke, bildning och så vidare. Samtidigt som Iris hyser 

respekt och kanske en viss rädsla för honom finner hon situationen lockande. 

Det finns även symptom ur kategori ett som blockeras eller hindras av sociala koder och 

transformeras till att i stället tillhöra den tredje kategorin. Ett exempel på detta är när Iris 

håller på att svimma i professor Roses klassrum: “All at once I felt dizzy and clutched the 

table to prepare myself for the oncoming faint. […] But this time I recovered quickly.” (121) 

Hon tar sig samman och övervinner yrseln med vad som förefaller att vara ren viljestyrka. Här 

är det symptomet i sig som är föremål för någonting skamligt som behöver döljas, och 

kroppen formar sig därefter. 

I scenen med ögonbindeln upplever Iris först inget obehag, utan kastar sig ut i leken. 

Blindheten gör henne uppmärksam på kroppens gränser: 

 

“My equilibrium was gone with my sight, and I lurched and tottered forward, 

marking each block in my head. […] Like a child, I felt that my blindness made 

me disappear, or at least made the boundaries of my body unstable.” (202-203) 

 

Med förlusten av synen blir alltså också uppfattningen av den egna kroppen rubbad. 

Känslan av iscensättning framträder klart då kroppens gränser omprövas och testas. När leken 

sedan övergår i en sexuell situation, blir känslan av iscensättning starkare: “The pleasure was 

in the staging, the idea of ourselves as a repetition of others. [I felt] a mysterious identification 

in which I lost myself.” (204) Här blir kopplingen till Butler tydlig, kroppen utför 

performativa handlingar som är upprepningar inom diskursen. Iris upplever att hon tappar den 

identitet som varit hennes personliga, och finner i stället sig själv i ett mönster av 

upprepningar som formas av de diskursiva normerna. Men plötsligt får leken en allvarlig ton 

då Iris inser att det ligger en verklig, personlig aggression bakom professor Roses våldsamma 
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agerande: “I wandered from the drama in my mind, and my body went dead.” (204) Kroppen 

slutar här upprepa ett mönster, och när den faller ur diskursen blir den för ett ögonblick livlös. 

Magnus Eriksson menar att förhållandet mellan Iris och professor Rose är 

sadomasochistiskt präglat (Eriksson 2000, s. 23), vilket kan styrkas med Iris erkännande att 

hon tycker om att se sig själv som förminskad av professor Rose. Å andra sidan kan scenen 

med ögonbindeln ses som ett sexuellt experiment med just dessa förtecken som misslyckas. 

Det är en situation som urartar, där den ena parten bär på aggressioner som tar sitt uttryck i 

våldsamma tendenser, och den andra för sent inser att leken blivit allvar. 

I rollen som älskarinna kämpar Iris med oförenligheten av att vara sitt ”naturliga” jag och 

professor Roses älskarinna. När de talar med varandra är orden falska och Iris uppträder på 

samma sätt som när hon uppträder som Klaus: “Whether I was screaming profanity or cooing 

reassurance, the words I spoke seemed to come from a script as old as the hills, and I felt like 

a character in a farce.” (198) Också här upplever Iris att orden inte är medvetet framkallade, 

de “bara kommer” och kan ses som performativa element. 

Den fjärde och till omfånget största delen av The Blindfold börjar med Iris första möte med 

professor Rose, en mening som lyder ”It all started with a handshake.” (119). Detta ger 

egentligen i sig själv en anvisning om historiens kronologi, men beror givetvis på hur man 

tolkar betydelsen av ”it all”. Vi vet inte om det är romanens samlade händelser, en enskild del 

- nämligen del fyra - eller någon annan händelse som avses. I efterhand vet dock läsaren att 

fabeln börjar med mötet med professor Rose. Den första egentliga tidsangivelsen får vi genom 

berättaren: ”On Halloween night Ruth took me to a party somewhere below Canal Street. I 

had been in New York City for only two months and didn’t know my way around” (123). 

Därmed får vi reda på att Iris nyligen flyttat till New York där berättelsen utspelas, och att den 

första tidsangivna händelsen, nämligen att Iris och Ruth går på ett Halloweenparty (den första 

händelsen är Iris handslag med professor Rose) sker ett par månader efter flytten. 

Denna del fyra omfattar också hela fabeln, där del ett, två och tre kort summeras på mindre 

än en sida (178). Av denna paraleps får läsaren fullständigt klart för sig berättelsens ordning 

genom att inordna de tidigare delarna med den information som ges här, men för att få en klar 

uppfattning om hur lång tid som förflyter, alltså den berättade tiden, måste läsaren närläsa 

texten och själv foga ihop detaljerna till ett sammanhang. 

Denna fjärde del skulle kunna ses som den egentliga berättelsen där de övriga skulle kunna 

fogas in. Här summeras dessa övriga delar inom ramarna för den fjärde, och därför kan man 

hävda att del ett, två och tre är element som lyfts ur sitt sammanhang. Läses denna del för sig, 

utan de andra delarna, kan den ses som traditionellt uppbyggd med ett kronologiskt förlopp 
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med inslag av anakronier. Även varaktigheten följer den traditionella berättelsens mönster, 

och präglas i högre grad än övriga delar av ellipser och summeringar. 

Eftersom fabeln börjar och slutar med relationen med professor Rose, är det också lämpligt 

att utgå från dessa punkter i analysen av identitetsprocessen. Fram till dess att Iris och han 

skiljs åt för första gången sker inga anmärkningsvärda förändringar av 

identitetsuppfattningen, och det är också till denna punkt Iris senare ser tillbaka på: ”I wanted 

her back, my old self, the girl who had watched him go, and she was dead.” (184) Det första 

mötet med professor Rose måste ses som en ”startpunkt” för Iris identitetsprocess i 

berättelsens värld. På samma sätt blir det deras skilsmässa som sätter punkt för denna process. 

Då har Iris gått genom flera kriser och hennes identitet har utvecklats och blivit mer komplex 

och mindre fastlagd. 

Slutligen kan relationen med professor Rose sägas vara signifikant för romanens 

grundtematik. Här förekommer frågor om maktkamp, performativitet och identitetssökande, 

alla med kroppen som verktyg och uttrycksmedel. Såväl i denna relation som i romanen i stort 

befinner sig kroppen hela tiden under diskursens tvingande makt. 
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4. Slutdiskussion 

 

I mitt arbete med att analysera The Blindfold har jag haft hjälp av flera skilda teoribildningar 

som visat sig ha skiftande betydelse för analysen i stort. Uppsatsens tyngdpunkt har kommit 

att ligga på analysen av de kroppsliga tecknen, men identitetsprocessen och 

identitetsbildningens problematik ligger hela tiden till grund för mitt resonemang. Funktioner 

som kroppsliga tecken, performativitet och berättande kan alla ses som handlingar som 

påverkar den ständigt pågående identitetsprocessen. 

Bjarne Markussens systematisering av kroppsliga tecken har visat sig vara användbar för 

min analys och passande att tillämpa på romanen i fråga. Det har visat sig att de kroppsliga 

tecknen kan kopplas till diskursbegreppet, där tecknens uppkomst kan förklaras med kroppens 

reaktioner på diskursiva medel. En invändning mot Markussen kan dock vara att gränsen 

mellan kategorierna ibland är otydlig och att fokus då hamnar på ett argumenterande kring 

varför ett visst tecken bör härledas till en viss kategori, snarare än en diskussion kring 

tecknens betydelse. För att undvika detta har jag undvikit att i alltför stor utsträckning 

argumentera för min indelning av tecknen i de olika kategorierna, och i stället försökt 

koncentrera mig på i vilka sammanhang de befinner sig i  och vilken betydelse det har för 

identitetsprocessen. 

Vi har sett en tendens till tematisering av de olika kategorierna, där någon av dessa är klart 

överrepresenterad i de olika avsnitten. Den första delen är dock ett undantag, eftersom tecken 

ur kategori ett och två båda är framträdande medan tecken ur den tredje kategorin knappast 

alls är representerade. I del två däremot är tecken ur kategori två klart dominerande över de 

andra, och det är också här Iris befinner sig i en diskurs där maktrelationer med andra 

personer är betydligt mer balanserade än i övriga delar. I del tre befinner sig Iris i en starkt 

tvingande diskurs där de diskursiva medlen formar de kroppsliga tecknen till att tillhöra 

kategori ett. I både del fyra och fem (som ju i romanen är samma del) är tecknen ur den tredje 

kategorin klart överrepresenterade, men som uttryck för identitetsprocessen ter de sig 

fullständigt olika. Denna typ av tecken är tätt knutna till makt och kamp om makt, och 

tecknen blir verktyg för att markera över- eller underlägsenhet. 

Det kan i analysen tyckas finnas en tendens till att de performativa elementen skjuts åt sidan 

till förmån för kroppsliga tecken. Performativitet är ju uppbyggd av kroppsliga tecken och 

detta kunde ha integrerats bättre i analysen. Jag har dock valt att hålla isär begreppen, dels på 

grund av att analysen av kroppsliga tecken ger en tydligare helhetsbild av identitetsprocessen, 

dels för att performativitet som motiv endast återfinns bitvis i romanen. 
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Jag började skriva den här uppsatsen med Erikssons tes om ritualisering av det egna jaget 

som en av utgångspunkterna. Hans artikel handlar ju om Siri Hustvedts författarskap och 

tematiken i The Blindfold, och hans resonemang berör det område som jag i den här uppsatsen 

undersökt. Under analysens gång har jag dock funnit svagheter i hans resonemang och helt 

vänt mig emot det på vissa punkter. En av Erikssons huvudteser är att Hustvedt vänt på Judith 

Butlers teori om performativitet och att det trots allt finns en kärna i subjektet, en fastlagd, 

ursprunglig identitet som endast tillfälligt kan sättas ur balans. Denna slutsats vänder jag mig 

alltså emot, av skäl som jag i analysen redogjort för. Jag ansluter mig dock till Erikssons 

argument för att de olika handlingar som utförs och de roller som spelas är att betrakta som 

ritualiserande: ”[Iris] lever i en ständig osäkerhet om verklighetens beskaffenhet och sin egen 

plats där. [Hon skapar] sitt liv genom att ritualisera sin identitet.” (Eriksson 2000, s. 21) 

Analysen av berättelsen om det egna jaget har i viss mån fått stå tillbaka för analysen av de 

kroppsliga tecknen, men fyller ändå en viktig funktion för förståelsen av identitetsprocessen 

och även för Iris uppfattning om sitt eget jag. 

Kompositionen av The Blindfold är postmodernistisk i den meningen att berättandet är 

fragmentariskt och präglas av en uppbruten kronologi och emellanåt stora hål i tidsväven. 

Berättandets funktion är här att spegla en identitet som är instabil och i ständig förändring. 

Som vi har sett är intrigen långt mer komplicerad än fabeln genom sin uppbrutna kronologi. 

I fabeln blir relationen med professor Rose (som ju utspelar sig under två från varandra skilda 

tidsperioder) en slags ramberättelse som famnar, omsluter de andra berättelserna om George, 

Stephen, Mr. Morning, sjukhusvistelsen och Klaus och som således placerar sig själv i 

periferin. I intrigen, berättelsens kronologi, är denna relation - båda tidsperioderna - placerad 

sist i romanen, i dess fjärde del och dess funktion är att förklara, ge bakgrund till och knyta 

samman de andra berättelserna. Inte förrän i denna del har läsaren någon möjlighet att foga 

samman de olika berättelserna och placera dem i tidsföljd. 

Ordning och varaktighet är här inte bara strukturerande principer som hjälper oss att bringa 

reda i ett händelseförlopp. Dess olika beteckningar fungerar också som verktyg för att lägga 

tyngdpunkten på en viss del eller händelse i en text, och därmed visa på dess betydelse. 

Som jag visat i analysen är identitetsprocessen underkastad den mer eller mindre tvingande 

diskurs den befinner sig i, där kroppen som ett led i processen tvingas forma sig till olika 

tecken. Det är de stora kriserna, det vill säga uppträdandet som Klaus, situationen med 

fotografiet, mötet med Mr. Morning, sjukhusvistelsen och slutligen scenen med ögonbindeln 

som markerar nya faser i identitetsprocessen och som förändrar identiteten, visar övergången 
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till nya diskurser. Var och en av dessa ritualiserade faser kännetecknas av kris och återfödelse 

i någon mån. 
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