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Abstract: This master thesis aims to identify and interpret alienation-related 
situations in two novels by the German-Romanian author Herta 
Müller, "The Land of Green plums" (Herztier) and ''The 
Appointment" (Heute wär ich mir nicht lieber begegnet). The 
events presented in the novels take place during the time of the 
communist dictatorship of Nicolae Ceausescu in Romania, with 
some references to the time before the Second World War. 
Alienation is considered a central theme in both novels. The thesis 
uses the six dimensions of alienation as described by the American 
sociologist Melvin Seeman (University of California), and is based 
on the following research questions: 1) What literary descriptions 
of alienation-related situations can be found in Herta Müller’s two 
novels?; and 2) How do these literary descriptions emphasize the 
concept of alienation as defined in Melvin Seeman’s theory? In 
analyzing the novels, two aspects were taken into account: 1) what 
kind of society the protagonist lives in; and 2) what types of 
situations highlight the protagonist’s alienation.  The process of 
identification and evaluation of texts describing alienation-related 
situations are based on a mixed method of thematic and biographic 
text analysis. The method of interpreting a written text rest on 
hermeneutics as described by Hans Georg Gadamer. The thesis 
identifies several descriptions of alienation-related situations in 
both novels. These situations are all various expressions of the 
protagonists’ experiences of living in a non-democratic 
society. Most of them relate to extreme situations causing fear and 
anxiety to the protagonists. The thesis studies the relationship 
between protagonists and society. The protagonists describe not 
only their own police interrogations, but also those of their friends. 
Alienation is also represented in the childhood memories of the 
protagonists.   

Nyckelord: alienationsteori, litteratursociologi, tematisk textanalys, biografisk 
textanalys, Herta Müller, vittneslitteratur 
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1 INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet presenterar jag uppsatsens ämnesval och gör samtidigt en 
koppling till vittneslitteraturen. Jag berättar även varför jag kommit att intressera mig för 
ämnet. Uppsatsämnets plats inom biblioteks- och informationsvetenskapen diskuteras. 
Avsnittet åtföljs av problembeskrivning och avgränsning, samt syfte- och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med en genomgång av uppsatsens fortsatta disposition 
för den som önskar en mer överskådlig bild av uppsatsens innehåll. 

 

1.1 Presentation av ämnesval  

 
År 2009 tilldelades den tyskrumänska författaren Herta Müller Nobelpriset i litteratur. 
Müller blev därmed den tolfte kvinnan genom tiderna som tilldelats litteraturpriset.1 
Svenska akademins motivering till valet av Müller "som med poesins förtätning och 
prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap" är en summerande motivering som 
anknyter till ett centralt tema i flera av hennes romaner.2 Den läsare som bekantat sig med 
Müllers författarskap vet att hemlösheten främst relaterar till romankaraktärernas 
erfarenhet av att leva i en diktatur; samt att de oftast tillhör en förtryckt minoritet i det 
samhälle som texten skildrar. Herta Müllers författarskap står nära förknippad med den 
litterära genre som benämns vittneslitteratur.3 Inom vittneslitteraturen är det oftast 
författarens egna erfarenheter som står i centrum. Antingen har författaren själv upplevt 
något traumatiskt eller blivit vittne till traumatiska händelser som sedan omarbetas till 
litteratur. Genren är dessutom starkt sammankopplad med historiska sammanhang som 
exempelvis förintelsen.4 I samband med att Müller tilldelats priset uppmärksammades i 
svensk press nobelprisets starka koppling till genren5 och särskilt Svenska Akademins 
skrift Witness Literature: Proceedings of the Nobel Centennial Symposium (2002).  
 
Herta Müller porträtterar i sina romaner fiktiva miljöer av samhällen som oftast står i 
diametral motsats till de demokratiska värderingar som kännetecknar samhällen där 
gemensamma föreställningar om demokrati och åsiktsfrihet återfinns. Müllers skrivande 
är förknippat med diktaturens effekter på samhället och den enskilda människan. Jag har 
                                                      

1  Svenska Akademin, Nobelpriset i litteratur – Pristagarna, tillgänglig på 
http://www.svenskaakademien.se/, citerad 23/3 2015. 
2 Svenska Akademin, Nobelpriset i litteratur år 2009, pressmeddelande 8/10 2009, tillgänglig på 
http://www.svenskaakademin.se, citerad 23/3 2015. 
3 Vittneslitteratur beskrivs i essän ’Philomelas tunga’ av Horace Engdahl. En engelsk översättning av 
artikeln introducerar även Witness Literature: Proceedings of the Nobel Centennial Symposium (2002). 
Engdahl skriver att ”vittnesmålet i litteraturen är alltså mera än en vanlig, avslöjande berättelse. Det skiljer 
sig till att börja med genom två avgörande impulser: att ge röst åt de tystade och att bevara offrens namn.” 
(Engdahl 2009, s. 188) 
4 Författare som exempelvis Primo Levi (1919-1987) och Elie Wiesel brukar omnämnas som representanter 
inom genren. Det finns också en omfattande litteraturvetenskaplig forskning inom området. 
5 Lindgren, Håkan. 2009. De får Nobelpris – garanterat!. Dagens Nyheter. 22 oktober. 
http://www.dn.se/dnbok/de-far-nobelpris-garanterat/ (hämtad 2015-03-23) 

http://www.svenskaakademien.se/
http://www.svenskaakademin.se/
http://www.dn.se/dnbok/de-far-nobelpris-garanterat/
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i uppsatsen valt att studera detta med hjälp av en alienationsteori. Relevanta frågor i detta 
sammanhang är förstås: vad är en alienerad situation? Vad kännetecknas den av och hur 
kan den identifieras i ett författat verk?  
 
I min läsning av Müllers texter blev jag tidigt intresserad av hennes sätt att hantera det 
förflutna, både i dikt och i journalistiskt präglade essäer. I samband med valet av 
ämnesområde inför skrivandet av en magisteruppsats eftersökte jag ett ämne där 
relationen mellan den författade texten och det samhälle texten skildrar kunde 
synliggöras. Jag ville få möjlighet att arbeta utifrån en problemformulering och 
frågeställningar som utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv. Lars Höglund har i 
ämnesbeskrivningen Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och 

forskningsområde (2000)6 slagit fast att biblioteks- och informationsvetenskap kan 
karaktäriseras som ett breddat, tvärvetenskapligt sammansatt fält. Ämnet har anknytning 
till en rad andra discipliner inom både samhällsvetenskap, humaniora och teknik 
(Höglund 2000, s. 5 f.). Med hjälp av breda teorier om samhälle och mänskligt beteende, 
kultur och demokrati kan biblioteks- och informationsfrågorna sättas in i ett större 
sammanhang (Höglund 2000, s. 6). 
 
Denna uppsats är inte en analys av skönlitteratur utifrån ett litteraturvetenskapligt 
perspektiv. Uppsatsens problemformulering, dess syfte- och frågeställningar är ett ämne 
för litteratursociologin då den undersöker sammanhanget mellan den författade texten 
och samhället. I kursbeskrivningen för Litteratursociologi och läsarstudier vid 
Högskolan i Borås diskuteras samhället och litteraturen ”genom övningar i analys av 
skönlitterära verk med avseende på hur de avspeglar idéer och förhållanden i samhället.”7 
Litteratursociologin är i likhet med biblioteks- och informationsvetenskap ett 
tvärvetenskapligt ämne. Boken Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle 

(1997) av Furuland & Svedjedal har genom åren flitigt använts och citerats i ett flertal 
litteratursociologiska uppsatser vid Bibliotekshögskolan i Borås. I boken presenteras ett 
flertal litteratursociologiska utgångspunkter. Det litteratursociologiska ämnesområdet 
samhället i litteraturen tar enligt Svedjedal hänsyn till alla former av samhällsskildringar 
i skönlitteraturen, oavsett om det är fråga om ett igenkännbart samhälle, eller en omtolkad 
verklighet (Furuland & Svedjedal, 1997 s. 72 f.f). Genom att undersöka hur alienerande 
situationer framställs i författad skönlitterär text vill uppsatsen belysa hur samhället 
avspeglas i litteraturen.  
 
Ett litteratursociologiskt perspektiv är viktig inom biblioteks- och informationsvetenskap 
på grund av bibliotekets roll som förmedlare av kunskap om omvärlden. IFLA 
(International Federation of Library Associations) och UNESCO folkbiblioteksmanifest 
1994 betraktar biblioteket ’som en levande kraft för främjande av utbildning, kultur och 
information’ och inleds med orden: 
 

                                                      

6 Lars Höglund, ”Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde” - Tillgänglig 
på http://bada.hb.se/bitstream/2320/4257/1/boi_hoglund.pdf, citerad 23/3 2015. (Hämtad 2015-05-06) 
7 BHS institutionsstyrelse, Litteratursociologi och läsarstudier, 7,5 högskolepoäng, distans, 28/10 2008, 
tillgänglig på 
https://www.hb.se/PageFiles/13059/PDFer/Litteratursociologi%20och%20läsarstudier,%207,5%20högsk
olepoäng.pdf, citerad 23/4 2015. (Hämtad 2015-05-06) 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/4257/1/boi_hoglund.pdf
https://www.hb.se/PageFiles/13059/PDFer/Litteratursociologi%20och%20läsarstudier,%207,5%20högskolepoäng.pdf
https://www.hb.se/PageFiles/13059/PDFer/Litteratursociologi%20och%20läsarstudier,%207,5%20högskolepoäng.pdf
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Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. 
De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas 
egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt 
en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 

 
Då biblioteket har en demokratisk uppgift är det viktigt att litteraturen som förmedlas 
ger en mångfacetterad bild av samhället.  
 
1.2 Problembeskrivning och avgränsning 
 

I denna uppsats studeras förekomsten av alienation i två romaner av Herta Müller. 
Uppsatsen utgår från litteratursociologin och Seemans alienationsteori. Eftersom 
alienation är ett mångtydigt begrepp har det i analytiskt syfte varit nödvändigt att anknyta 
till endast en definition. I studien har den amerikanske sociologen Melvin Seemans 
teoretisering av begreppet använts. Seemans alienationsteori är en allmänt vedertagen 
teori och erkänd av andra sociologer. Mycket av det som framställs i Seemans teori och i 
hans försök att teoretisera alienation tilltalade mig eftersom det berör psykosociala 
aspekter och förhållandet mellan individen och samhället. Seemans definition av 
alienation har en intressant uppställning som jag ansåg relevant i arbetet med Müllers 
romantexter. Detta eftersom Müllers texter fokuserar på samhällsskildringar och 
individens upplevelser av att leva i en diktatur. Alienation kan även betraktas som en 
aspekt av vittneslitteraturen eftersom författaren genom sina texter beskriver miljöer, 
händelser och erfarenheter som kan sammankopplas med alienerande 
tillstånd. Vittneslitteraturens nära sammankoppling med yttrandefrihet- och 
demokratifrågor gör ämnet relevant för biblioteksprofessionen och det som kommer till 
uttryck i IFLA:s dokument om bibliotekets roll vad gäller uppmärksamhet kring litterära 
genrer som exempelvis vittneslitteraturen.  
 

I Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet (2002) 
framhålls att bibliotek och informationsverksamhet 'bidrar till att värna demokratiska 
värden och allmänna medborgerliga rättigheter'. (Bibliotekens internationella manifest 
2014, s. 31)8 

 
 
Enligt min efterforskning finns inga studier som belyser alienation utifrån Melvin 
Seemans teoretisering av begreppet i forskning kring Herta Müllers författarskap. 
Uppsatsen önskar belysa dessa sammanhang utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv 
och med hjälp av Seemans alienationsteori för att förhoppningsvis bidra till ökad kunskap 
om hur alienation kommer till uttryck i vittneslitteratur.  
 
 
 
 

                                                      

8 Bibliotekens internationella manifest, Svensk biblioteksförening, Stockholm, 2014. Tillgänglig på: 
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENS-
INTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB-UTSKRIFT.pdf. (Hämtad 2015-05-06) 
 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENS-INTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB-UTSKRIFT.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/03/BIBLIOTEKENS-INTERNATIONELLA-MANIFEST-WEBB-UTSKRIFT.pdf
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens syfte är att utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv undersöka hur 
fenomenet alienation framkommer i Herta Müllers romaner Hjärtdjur samt Idag hade jag 

helst inte velat träffa mig själv. Detta görs utifrån en tematisk-biografisk analytisk metod.  
Målet har varit att finna skönlitterära beskrivningar av situationer i romanernas handling 
som synliggör romankaraktärens alienation i sammanhanget. Det innebär att Seemans sex 
dimensioner av alienation använts. En diskussion kring de utvalda beskrivningarna av 
alienation sätts i relation till Melvin Seemans alienationsteori och kommenteras utifrån 
dem. Uppsatsen använder sig av en ”blandmetod” mellan en tematisk och biografisk 
textanalys.  
 
Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet med denna uppsats: 
 

 Vilka skönlitterära beskrivningar av alienerande situationer förekommer i Herta 
Müllers romaner Hjärtdjur och Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv?  

 Hur belyser de skönlitterära beskrivningarna fenomenet alienation utifrån Melvin 
Seemans teoribildning? 

 

 
Det har även varit nödvändigt att precisera några analysfrågor vilka besvaras i 
analysdelen: 
 

 Vilket samhälle befinner sig protagonisten9 i? 
 Vilka situationer ger uttryck för protagonistens alienering och hur gestaltas dessa? 

 
1.4 Disposition  
 
Denna uppsats är indelad i åtta kapitel med tillhörande underavdelningar eller delavsnitt. 
Uppsatsens första kapitel omfattar inledningen och har för avsikt att introducera ämnesval 
samt ämnets plats inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det åtföljs av 
problembeskrivning och avgränsning. Även uppsatsens syfte och frågeställningar 
diskuteras.   
 
Det andra kapitlet omfattar begreppsdefinitionerna av alienation, samhälle och trauma. 
Jag motiverar även varför dessa begrepp tagits med och varför de är av betydelse för 
uppsatsen. 
 
Uppsatsens tredje kapitel utgörs av tidigare forskning och forskningsöversikt. Det inleds 
med en beskrivning av hur litteratursökningen tillämpats. Kapitlet har även för avsikt att 
introducera forskning kring Herta Müller med relevans för uppsatsen samt forskning 
kring alienationsteorin. Jag har främst redogjort för de artiklar som uppsatsen citerar.  
 
                                                      

9 Angående termen protagonist så identifieras protagonisten i Epikanalys: en introduktion (1999) som 
’handlingens huvudperson’(Holmberg & Olsson 1999, s. 105). Båda romanerna som är föremål för analys 
har namnlösa kvinnliga protagonister. 
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Det fjärde kapitlet redogör för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Uppsatsen 
diskuterar där litteratursociologin utifrån Johan Svedjedals artikel ”Det 
litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, publicerad i Tidsskrift för litteraturvetenskap 25 (1996), samt i 
Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle och Melvin Seemans 
alienationsteori som den framkommer i hans vetenskapligt publicerade artiklar från 1959, 
1972 och 1975. En betydande revidering av teorin gjordes 1972 där han lade till cultural 

estrangement (kulturellt förfrämligande) som en sjätte dimension, eller 
upplevelsekategori av alienation. Kapitlet avslutas med hur kritiken gentemot Seemans 
teoribildning gestaltats. 
 
Det femte kapitlet är metodkapitlet som inleds med en motivering angående urvalet bland 
romanerna. Därefter beskrivs den hermeneutiska ansatsen som utgår från Gadamers 
hermeneutik. Då uppsatsens analysdel baseras på en blandmetod går uppsatsen igenom 
den tematiska- och den biografiska litteraturanalysen. Dessa delavsnitt följs av en 
beskrivning av hur blandmetoden tillämpas.  
 
Det sjätte kapitlet introducerar Herta Müllers biografi och åtföljs av delavsnittet 
karaktäristik av författarskap. Vad gäller uppsatsens framställning av den litterära 
biografin så omnämns enbart några romantitlar då det varit relevant att göra ett 
avgränsande stopp fram till 1997 i samband med publiceringen av romanen Idag hade jag 

helst inte velat träffa mig själv.  
 
Sjunde kapitlet utgörs av uppsatsens analysdel. Båda romanerna inleds med neutrala 
referat som är tänkta att presentera handlingen i dess helhet. Avsnittet åtföljs av en 
beskrivning av samhället i handlingen och därefter analys av alienerande situationer i 
romanerna.  
 
Åttonde kapitlet utgörs av en avslutande diskussion och slutsatser. 
 
2 Begreppsdefinitioner 
 
I denna uppsats är orden alienation, samhälle och trauma centrala termer. Därför är det 
av intresse att redan tidigt i uppsatsen redogöra för dessa begrepp. Begreppet alienation 
förklaras här med hjälp av Rudolf F. Geyers artikel ”Sociology of Alienation” (2001). 
Begreppet samhälle förklaras utifrån en sociologisk definition och begreppet trauma 
utifrån både utifrån ett individuellt och samhälleligt, nationellt perspektiv. 
 

2.1 Alienation 

Den amerikanske sociologen Rudolf F. Geyer påpekar i sin artikel ”Sociology of 
Alienation” publicerad i International Encyclopedia Of Social & Behavioral Sciences 
(2001) att begreppet har en omfattande historik. Han åsyftar den västerländska 
idéhistorien där ett flertal tänkare bidragit till omfattande teoretiseringar av begreppet. 
Geyer omnämner att ordet alienato återfinns i romersk lagstiftning och var i 
sammanhanget en juridisk term som användes vid transaktioner av egendom. 
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Kyrkofadern Augustinus av Hippo (354-430) beskrev psykisk sjukdom som abalienatio 

mentis och forskning har sammankopplat den med gnostikerna10. (Geyer 2001, p. 388).  
 
Karl Marx (1818-1883) använde sig av termen Entfremdung11 för att beskriva de 
socioekonomiska förändringarna i det kapitalistiska samhället som han ansåg alienera, 
eller förfrämliga arbetaren från slutresultatet, det vill säga produkten och tillsist från sig 
själv (Israel 1971, s. 11 f). Marx utarbetade teorin utifrån äldre filosofiska föreställningar 
däribland från Hegel (Israel 1971, s. 37).12 Hegel utgick i huvudsak från teologiska källor 
när han definierade alienation. Sammanfattningsvis har begreppet alienation sedan 
marxismens utveckling av teorin diskuterats och analyserats av flera vetenskapliga 
discipliner som t ex psykoanalysen. 
 
Geyer listar ett antal förtydligande punkter och utgår direkt från sociologen Melvin 
Seemans definition. Geyer definierar alienation såsom ett paraplybegrepp som inkluderar, 
men inte nödvändigtvis inter-relaterar de dimensioner av alienation som presenteras i 
Seemans forskning, nämligen: maktlöshet (powerlessness), meningslöshet 
(meaninglessness), normlöshet (normlessness), social isolering (social isolation), 
kulturellt förfrämligande (cultural estrangement)13 och självförfrämligande (self-

estrangement); (Geyer 2001, p. 388). 
 
Geyer påpekar att alienation, med undantag av självförfrämligande, handlar om 
förhållandet mellan ett subjekt och en verklig eller inbillad, konkret eller abstrakt aspekt 
av subjektets miljö: natur, gud, arbete, arbetets produkter eller produktionsmedel, andra 
människor, olika sociala strukturer, processer, institutioner m.m. Detta förhållande kan 
beskrivas som en oönskad separation. Det har skrivits litet om möjliga positiva betydelser 
av alienation eftersom önskade separationer inte utgör ett problem (ibid.). 
 
Enligt Geyers beskrivning refererar alienation alltid till individens subjektiva tillstånd, en 
ögonblicksbild av det som inom psykoanalytisk eller marxistisk teori benämns som 
självförstärkande inre process (self-reinforcing inner process). Samhällen, institutioner, 
storskaliga samhälleliga processer kan betraktas som alienerande, men inte som 
alienerade eftersom de saknar medvetenhet (ibid.). 
 
Alienation som ett subjektivt och individuellt tillstånd inkluderar ingen antydan till dess 
orsaker. Alienationstillståndet skulle kunna förklaras av något tidigare subjektivt tillstånd 
hos individen, enligt psykoanalytisk teori, eller av objektiva faktorer i individens 

                                                      

10 Gnostikerna var efterföljare av gnosticismen som utvecklades under hellenismen och representerades av 
flera sekter inom den tidiga kristendomen.  
11 Israel påpekar att begreppet ’Entfremdung’ (alienation) har en central roll i Marxs tidiga skrifter som 
återupptäcktes först under 1920-talet och utgavs 1932 med titeln ”Ökonomisch-Philosophische 
Manuskripte” (Israel 1971, s. 11) 
12 Friedrich Hegel (1770-1831) var en tysk filosof vars inflytande resulterade i flera skolor, eller 
inriktningar, däribland ’hegelianismen’. 
13 En sjätte dimension, kulturellt förfrämligande (cultural estrangement), införlivades 1972 i teorin. 
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nuvarande miljö, enligt marxistiska eller icke-marxistiska teorier om alienerande 
arbetssituationer (ibid.). 
 
2.2 Samhälle 
 
Det är viktigt att redogöra för begreppet samhälle då uppsatsens analysdel innehåller en 
sammanfattande beskrivning av det fiktiva samhälle som skildras i de romaner som är 
föremålet för analys.14 Begreppet samhälle kan studeras utifrån en rad vetenskapliga 
discipliner, t ex sociologin. Det är viktigt att framhålla socialpsykologins roll i 
sammanhanget då Seemans teori utgår från socialpsykologin. Angelöw & Jonsson 
omtalar i Introduktion till socialpsykologi (1990) att "socialpsykologin studerar samspelet 
mellan individ och samhälle." (Angelöw & Jonsson 1990, s. 16).  
 
Vidare påpekar Angelöw & Jonsson i sin definition att socialpsykologin i egenskap av 
vetenskaplig disciplin "syftar till att förstå och förklara samspelet mellan individens 
tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället" (Angelöw & Jonsson 1990, 
s. 11).  
 
Angelöw & Jonsson menar att de sociologiska och psykologiska aspekterna bör integreras 
inom socialpsykologin: ”den sociologiska och psykologiska socialpsykologin, ska 
studeras tillsammans” (Angelöw & Jonsson 1990, s. 16). De poängterar skillnaden mellan 
amerikansk socialpsykologi, en tradition i vilken Seeman varit verksam och den 
europeiska. Då den amerikanska socialpsykologin gärna poängterar individuella 
förklaringar till socialt beteende är europeisk socialpsykologi desto mer inriktad på 
gruppsammanhang (Angelöw & Jonsson 1990, s. 12).  
 
Angelöw & Jonsson beskriver hur "det omgivande samhället" även avser människor i 
egenskap av enskilda individer eller såsom en grupp. Det omgivande samhället omfattar 
därtill materiella ting såsom natur, byggnader, produkter och institutioner som t ex skola, 
hälsovård, arbetsliv och ekonomi (Angelöw & Jonsson 1990, s. 11).  
 

2.3 Trauma 
 
Gestaltningen av det traumatiskt upplevda i berättandet är något som kännetecknar genren 
vittneslitteratur. Ett psykiskt trauma är resultatet av en självupplevd erfarenhet som 
uppstår efter att individen försatts i en övermäktig situation som han eller hon inte själv 
kan påverka. En situation som framkallar ett trauma hos en enskild individ kan vara en 
olycka, ett katastrofläge eller ett upprepat mönster av återkommande övergrepp som hot 
om våld och direkt misshandel. 
 
Den psykologiska stress som traumat orsakar ger upphov till en krisreaktion hos 
individen. Psykiatrikern Johan Cullberg har i Kris och utveckling: en psykodynamisk och 

socialpsykiatrisk studie (2006) identifierat fyra faser som kännetecknar krisreaktionen, 
nämligen: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och slutligen 
nyorienteringsfasen (Cullberg 2006, s. 143 f.f).  

                                                      

14 En beskrivning av samhället i handlingen inleder varje roman i analysdelen.  
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Det existerar även kulturella trauman. En definition av kulturellt trauma återfinns i 
Cultural Trauma and Collective Identity. I artikeln ’Toward a Theory of Cultural Trauma’ 
av Jeffrey C. Alexander ges följande definition: 
 

Cultural trauma occurs when members of a collectivity feel they have been subjected to 
a horrendous event that leaves indelible marks upon their group consciousness, marking 
their memories forever and changing their future identity in fundamental and irrevocable 
ways. (Alexander 2004, p. 1) 
 

Alexanders definition berör ett kollektivistiskt perspektiv av trauma som angår en 
enskild grupp eller en nation.  
 
3 TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel går jag igenom den litteratur som använts i uppsatsen samt introducerar för 
uppsatsen en väsentlig litteraturforskning kring Herta Müller. Även sociologisk forskning 
kring alienation presenteras. Kapitlet inleds med hur litteratursökningen tillämpats. 
 
3.1 Litteratursökning 
 
Jag har främst använt mig av databaserna Web of Knowledge och The Project Muse när 
jag sökt artiklar med vetenskaplig förankring och har valt att godta dem som genomgått 
peer-review processen eller citerats av andra. Kombinationer av olika sökord har varierat 
mellan ’Herta Müller’ + ’alienation’, alienation + sociology, Seeman + alienation och 
även i kombination av tyska, svenska och engelska titlar av de båda romanerna. 
Genomgång av referenslistor i publicerade artiklar har också varit av betydelse vad gäller 
val av litteratur. Artiklar publicerade i dagspress har främst återfunnits via Mediearkivet. 
Vanliga ämneskataloger som Google.com och Google Scholar gav också resultat och 
förslag på användbara tips avseende boktitlar och övrig litteratur, främst artiklar.   
 
3.2 Litteraturforskning kring Herta Müller 
 
Eftersom Herta Müller har varit verksam som författare sedan slutet av 1970-talet 
existerar det redan en omfattande litteraturkritisk forskning kring hennes litterära 
produktion. Müllers författarskap har dessutom tillägnats en volym i serien 
Contemporary German Writers (1998), där ett flertal forskare inom germanistik bidragit 
med artiklar relaterade till olika aspekter av hennes författarskap. Den utförliga 
forskningsbibliografin i boken visar på ett stort intresse åtminstone i den tyskspråkiga 
världen (Haines, 1998 p. 126-153). Uppsatsen har inte för avsikt att diskutera hela 
forskningsbibliografin, utan endast ett fåtal titlar ligger i intresse för uppsatsen. Ett flertal 
studier och artiklar fokuserar på kopplingen mellan författarens egen biografi och den 
författade texten. Enligt min efterforskning har några tidigare studier eller forskning kring 
temat alienation utifrån Melvin Seemans teori aldrig gjorts i fråga om Herta Müllers 
författarskap.  
 
Litteraturvetare har använt sig av temat alienation när man har valt att analysera 
författares litterära produktion. Litteraturkritikern och tillika litteraturprofessorn Harald 
Bloom (Yale University) har i egenskap av redaktör sammanställt och presenterat artiklar 
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i ämnet som berör ett flertal kända verk ur den västerländska kanon. I Alienation (Bloom’s 

Literary Themes) (2009) presenteras och diskuteras temat alienation i nitton författares 
romaner, däribland Virginia Woolf, Sylvia Plath och Kafka. Bloom anknyter inte till 
Seemans teori i sin inledning.15  
 
Betydelsefulla för uppsatsen har de studier och artiklar som relaterar till forskning kring 
samhällsskildringar, etnisk erfarenhet och politiskt engagemang i Müllers texter varit. 
Även inom det område som ligger i uppsatsens intresse har det åstadkommits en 
betydande forskning. Jag avser då särskilt litteraturforskningens fokus på trauma i 
berättandet och det faktum att biografisk litteraturforskning, som omfattar en så kallad 
biografisk läsning av texten gjorts i flera av de vetenskapliga artiklar jag läst för 
ändamålet. Exempel på ett flertal artiklar vilka fokuserar på traumatisering och traumats 
inverkan på Müllers författarskap är John J. Whites bidrag ”’Die Einzelheiten und das 
Ganze’: Herta Müller and Totalitarianism” (Haines 1998, p.p 75-95) som diskuterar den 
politiska kontexten kring Müllers texter.16 White hänvisar i sin artikel till ett flertal 
prosaverk som visar på det totalitära samhället, men även till hennes essäsamlingar vilka 
ofta har en stark samhällsanknytning.  
 
Margaret Littler har i essän "Beyond Alienation: The city in the Novels of Herta Müller 
and Libuše Moníková" intresserat sig för den litterära framställningen av staden för att 
kunna studera hur dess kvinnliga protagonister väljer att förhålla sig till stadens allmänna 
och privata platser (Haines, 1998 p. 37). Om det kroppsliga perspektivet och resultatet av 
trauma har Littler uttryckt följande: 
 

Our profoundly bodily investment in the buildings we inhabit, and the city as only the 
largest of our 'body doubles', as likely to be the site of identification as of alienation 
(Haines, 1998 p. 37). 

Artikeln ”Testimony and Trauma in Herta Müllers Herztier” (2000) publicerad i 
tidskriften German Life and Letters fokuserar på samhällsbeskrivningar och upplevelser 
av diktaturen i romanen Hjärtdjur. Beverly Driver Eddy skiljer mellan vittnesbörd, en 
berättelse av en persons egen begränsad kunskap om ett brott eller atrocitet och trauma. 
Det sistnämnda en rekonstruerad livsberättelse avsedd för att hantera återkommande 
svåra minnesbilder genom att placera dessa i en större historisk kontext. Enligt Eddy är 
Hjärtdjur en skicklig blandning av vittnesbörd och traumaskildring som belyser terrorn i 
Ceausescus diktatur och dess bestående inverkan på överlevare.  

I Eddys artikel diskuteras romanens aspekter kring vittnesbörd som avslöjar individens 
oförmåga att nå fullständig kunskap om andras trauma. Samtidigt fungerar de 
återkommande bilderna i romanens traumaskildring som länkar mellan protagonistens 
och hennes vänners personliga berättelser. Således inordnas dessa personliga berättelser 
i historien om ett mer omfattande nationellt trauma. Eddy påpekar att i Müllers romaner 
                                                      

15 Bloom har i inledningen påpekat hur han själv ser på begreppet och vilken idéhistorisk tradition han valt 
att följa i fråga om alienation:”I desire to restore alienation to the literary sense it possessed before the 
abominable Martin Heidegger, Nazi philosopher of Dasein (“Being”), whose persuasive influence produced 
both existentialists and desconstructionists, and also gave us Jacques Lacan, creator of ‘French Freud’.” 
(Bloom 2009, p. 15)  
16 Ingår i Brigid Haines (red.): Herta Müller (1998). 
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kan varken vittnesbörd eller traumaskildring leda till läkning eller ett avslut för offren för 
den rumänska statens terror. Eddy hänvisar i sin artikel till författaren Elie Wiesels ord 
om hur litteratur kring temat holocaust bidragit till vittneslitteraturen:  
 

”If the Greeks invented tragedy, the Romans the epistle, and the Renaissance the sonet, 
our generation invented a new literature, that of testimony” (Eddy 2000, p. 56). 

 
I Lyn Marvens artikel, ”’In Allem ist der Riss’: trauma, fragmentation, and the body in 
Herta Müller’s prose and collages” (2005) publicerad i Modern Language of Review, 
diskuteras Müllers romantexter utifrån det kroppsliga perspektivet och trauma. Marven 
fokuserar på begreppet trauma och dess centrala plats i Müllers skrivande. I inledningen 
till artikeln påpekar Marven hur trauma karaktäriserar erfarenheterna och de fortgående 
effekterna av kommunistregimen i Rumänien. Marven förklarar även litteraturkritikens 
intresse för trauma i författares berättelser: 
 

Currently attracting increasing attention within literary criticism, trauma connects what 
is often seen as postmodern literary images and strategies—of fragmentation, alienation, 
and disruption—within political reality and historical specificity, lending these aesthetic 
structures an ethical dimension. (Marven 2005b, p. 396) 

 
Ytterligare en artikel som ingår i The German Legacy in East Central Europe – As 

Recorded in Recent German-Language Literature (2004) är skriven av Valentina Glajar 
(University of Texas at Austin) och har varit viktig för uppsatsen angående romanen 
Hjärtdjur.17 I ”Herta Müller: ’Das, was von innen kam, angesichts des Äußeren” (2005) 
ur Mavens antologi om tyskspråkiga författare från Rumänien diskuteras traumats 
inverkan i berättandet. Som titeln antyder är det den subjektiva upplevelsen som 
avspeglas i en människas yttre som står i fokus. Kroppens erfarenhet av upplevda trauman 
avspeglas i Müllers prosatexter av fysiskt och psykiskt våld, hot och förföljelse och 
slutligen död. 
 
Glajars artikel The Discourse of Discontent: Politicy and Dictatorship in Herta Müller's 

Herztier (1994) diskuterar romanens karaktärer och undersöker hur Müller valt att 
porträttera banatschwabernas etnocentrism och intolerans gentemot andra minoriteter. 
Glajar påpekar dock att i Müllers texter är det den kommunistiska regimen under 
Ceaușescu som är i ständig fokus (Glajar 2004, p. 8).  
 
Uppsatsen har även haft användning av Lægreid, Sissel & Mahrdt, Helgard 
(red.), Diktning og diktatur: Herta Müllers forfatterskap (2012). Där har främst artikeln 
”Språkøyne og Ordting”, av Sisel Lægreid (Universitetet i Bergen) varit av intresse. I 
artikeln diskuteras hur Müller förhåller sig till det självbiografiska i sitt skrivande genom 
att använda sig av begreppet ”autofiktional”. 
 
 
 

                                                      

17 Boken behandlar även verk av författarna Gregor von Rezzori, Edgar Hilsenrath samt Erica Pedretti. 
Samtliga är författare med tysketniskt ursprung i de gamla habsburgsprovinserna Bukovina, Mähren och 
Banat. Bukovina är ett område som idag delas mellan Ukraina och Rumänien. Mähren åsyftar dagens 
Tjeckien och Banat tillhör Rumänien.  
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3.3 Forskning kring alienation 
 
Felix Geyer omnämner i sin artikel Sociology of Alienation publicerad i International 

Encyclopedia Of Social & Behavioral Sciences (2001) att i modern tid har alienation åter 
aktualiserats mycket tack vare Karl Marxs och Sigmund Freuds (1856-1939) skrifter, 
även om den sistnämnde inte explicit sysselsatte sig med detta (Geyer 2001, p. 888). Efter 
andra världskriget i samband med tydliga komplexa förändringar i samhället och 
postmodernismens inträde blev alienation åter intressant. Under 1950-talet blev Leo Srole 
en av de första som introducerade en skala med syftet att kunna mäta alienation (ibid.). I 
samband med 1968-rörelsen och studentupproren i Europa och USA aktualiserades ämnet 
åter. I östeuropa diskuterades inte alienationsforskning överhuvudtaget. Själva tanken på 
detta förtrycktes för teoretiskt kan inte alienation existera i ett kommunistiskt samhälle 
eftersom det är arbetarna som tillsammans äger produktionen. Att alienation var något 
som förekom i den ”dekadenta” västvärldens samhällen kunde man däremot öppet 
erkänna. (ibid.) 
 
I västvärlden och särskilt i USA blev det populärt med socialpsykologisk forskning kring 
alienation. Ett flertal alienationsskalor utvecklades och delades ut till studenter och 
minoritetsgrupper, vilka enligt Geyers artikel, inte oväntat fick höga resultat på 
enkätundersökningarna (ibid.). Han kritiserar dock ett vanligt förekommande 
förhållningssätt angående dessa studier som tycks ha bottnat i politisk övertygelse om 
marxismens ofelbarhet: 
 

On the other hand, much of the theoretical work was of a Marxist persuation and largely 
consisted of an exegesis of especially the young Marx’s writings and their potential 
applicability to all kinds of negatively evaluated situations in Western society: the 
alienation of labor under capitalism, political alienation and apathy, suppression of ethnic 
or other minority groups, and so forth. (Geyer 2001, p. 388) 

 
Alienationsforskningen under 1970-talet kännetecknades av splittring mellan två skilda 
forskningsinriktningar. På den ena sidan fanns de empiriskt inriktade forskarna vilka ofta 
representerades av icke-marxister med sina mätskalor och på den andra sidan fanns de 
ny-marxistiska teoretikerna vilka sällan var involverade i någon empirisk forskning 
(ibid). Geyer nämner att intresset för forskning kring alienation var störst under 1960-
1970 talet och minskade efteråt. Under 1980-talet var intresset för alienationsforskning 
näst intill obefintlig. En viss ökning skedde dock efter 1990-talet. Geyer beskriver 
flertalet bidragande faktorer kring denna omständighet. Sovjetunionens kollaps gav 
upphov till en ny forskningsvåg kring alienation i flera östeuropeiska länder. I samband 
med Sovjetunionens kollaps kunde befolkningen ge uttryck för sin sedan länge 
undertryckta etniska och politiska alienation. Tidigare under 1970-talet hade endast ett 
fåtal forskare påpekat alienationens förekomst under kommunistiskt styre (Geyer 2001, 
p. 389). Ytterligare en bidragande faktor till forskningen har varit globaliseringsprocessen 
och internationaliseringen.  
 
I artikeln Forgetting and remembering alienation theory (2011) presenterar Chris Yuill 
(Robert Gordon University, Scotland) några väsentliga fakta kring hur användningen av 
alienationsteorier förändrades efter 1960-1970 talet. Yuill påpekar varför 
alienationsteorier fortfarande är relevanta för sociologin och de sociala vetenskaperna 
idag. Yuill sammanfattar i artikeln ett flertal bidragande orsaker som på ett mycket tydligt 
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sätt poängterar de teoretiska svårigheterna teorin stod inför efter att ha överlevt sin 
storhetstid under 1960-talet. En sammanfattning av Yuills slutsatser om varför teorin inte 
längre ansågs användbar inom det sociologiska forskningsfältet omnämner även det 
postmodernistiska perspektivet:  
 

As a theoretical tool, alienation was held to be incapable of mapping out this new 
industrial landscape. Instead came new theories offering understandings of flows (Urry, 
2000), networks (Castells, 1996) and, prompted by the arrival of postmodernist 
perspectives, a focus in subjectivity (Knights, 1990), promising to be better equipped to 
understand the impulses and social forms of the new workplace and, indeed, global 
society (Yuill, 2011, p. 111). 
 

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Dessa utgörs av 
litteratursociologin samt alienationsteorin efter Seemans modell. Svedjedal har i artikeln 
”Det litteratursociologiska perspektivet – om en forskningstradition och dess 
grundantaganden” (1996) redogjort för det forskningsområde som uppsatsen utgår från, 
nämligen samhället i litteraturen. Artikeln finns publicerad i Litteratursociologi: texter 

om litteratur och samhälle (1997). Även Melvin Seemans teori presenteras i detta 
kapitlet.  
 
4.1 Litteratursociologiska utgångspunkter 

I artikeln ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, publicerad i Tidsskrift för litteraturvetenskap 25 (1996) sammanfattar 
och introducerar Svedjedal begreppet litteratursociologi. Artikeln är även publicerad i 
Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle (1997). Svedjedal påpekar att 
internationellt har begreppet litteratursociologi varit föränderlig och mycket på grund av 
att den inte blivit institutionaliserad på samma sätt som i Skandinavien. Under 1960-1970 
talet var begreppet mycket gångbart inom litteraturforskningen i länder som England, 
USA, Frankrike och Tyskland. Svedjedal anmärker att termen betraktades ”som en 
paraplyterm för forskning om litteratur och samhälle” (Furuland & Svedjedal 1997, s. 
70).  

Den som idag önskar leta efter internationell litteratursociologisk forskning bör dock 
använda sökord som Cultural Studies eller reader-response critcism. Svedjedals 
definition av litteratursociologin i artikeln hänvisar till Furuland: ”ett systematiskt 
studium av litteraturen som socialt fenomen och som system och institution i samhället.” 
(Furuland 1991, s. 264). Svedjedal poängterar att forskningsinriktningen tar hänsyn till 
både samtida och historiska perspektiv samt att den ”kombinerar gärna analys av litterära 
verk med undersökningar av litteraturens yttre villkor, allt med utgångspunkten att söka 
förbindelser mellan textuella fenomen och kontextuella.” (Furuland & Svedjedal 1997, s. 
Furuland & Svedjedal 1997, s. 69)  

Det första området, samhället i litteraturen, fokuserar på frågor som litteraturens 
skildring av samhället.  I beskrivningen av samhället i litteraturen påpekar Svedjedal att 
fokus ligger på hur skönlitteraturen väljer att skildra samhället och ”hur den avbildar en 
igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre verklighet, hur den skapar bilden 
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av ett samhälle” (ibid.). Relevanta forskningsfrågor berör realismproblemet, 
speglingsteorin och hur litteraturen skapar samhälleliga identiteter. Det finns även frågor 
som berör filosofisk realism och har sin utgångspunkt i att verkligheten finns oberoende 
av betraktaren samt ontologisk solipsism där verkligheten endast finns i betraktarens 
medvetande. Den gemensamma nämnaren kring dessa frågor är anknytningen till bilden 
av samhället i skönlitteraturen och att bilden av samhället studeras och analyseras efter 
olika gruppkategorier såsom klass, genus eller etnicitet. Forskningsinriktningens 
utgångspunkt sammanfattas till att vara ”en strävan att systematiskt analysera relationerna 
mellan skönlitteratur och samhälle.” (Furuland & Svejdedal, 1997 s. 69) 

Som exempel på undersökningar av detta slag kan nämnas Georg Lukács studier av 
realismens utveckling, Victor Svanbergs analys av den sociala bakgrunden till den 
försenade svenska "medelklassrealismen" vid 1800–talets mitt, Lars Furulands studie av 
statarna i litteraturen (Furuland 1962) och Edward Saids studie av imperialism och kultur 
med dess analys av stereotyper, retoriska figurer och lakuner hos författare som Joseph 
Conrad och Jane Austen (Said 1993). Viktiga bidrag på området har i Sverige på senare 
år kommit från forskare som har undersökt den sociala konstruktionen av identiteter, 
inspirerade av feministiska teorier (Heggestad 1991) och etnicitetsforskning 
(Williams 1991). Inte minst har genusperspektiv vitaliserat det litteratursociologiska 
studiet av samhället i litteraturen; gradvis syns balansen med åren också ha förskjutits 
från undersökningar av hur författare reflekterar samhället i sina verk till hur de 
reflekterar över det – även om undersökningar med litteratursociologisk bredd brukar 
innefatta båda dessa aspekter.  

Det andra området är litteraturen i samhället med fokus på litteraturen som ”förmedlare 
av idéer och däribland politiska budskap.” (Furuland & Svedjedal 1997, s. 73) Svedjedals 
artikel redogör kortfattat för detta område, men diskuterar hur skönlitteraturen agerar i 
”litterära kampanjer i sociala frågor” och vilket intryck det har på beslutsfattare och 
allmänheten. Som exempel nämner Svedjedal hur rösträttskvinnorna arbetade i press och 
genom skönlitteraturen för att kunna lyfta fram sitt budskap till en bredare allmänhet. 
Svedjedal hänvisar till Björkenlids forskning från 1982 och vad gäller synliggörandet av 
statarnas rättigheter lyfter han Ivar Lo-Johanssons kampanj. I denna typ av forskning 
fokuserar man på ”berättartekniska analyser – hur bär sig författarna åt för att fängsla och 
övertyga? – men för att bli heltäckande måste de kombineras med flerskiktade studier av 
mottagandet inom olika befolkningsgrupper.”  

Det tredje området är litteratursamhället och omfattas av studier som främst relaterar till 
litteraturens yttre villkor med fokus på bokmarknaden, förlags- och bibliotekshistoria. 
Furuland & Svedjedal 1997, s. 74) Området sammankopplas även med bokhistoria där 
kända internationella namn som John Sutherland, Robert Farnton, Jerome McGann samt 
Henri-Jean Martin finns representerade med sin forskning. Några svenska exempel är en 
avhandling i statsvetenskap om författarförsörjning och författarfunktioner i Sverige 
mellan 1550-1850 (Li Bennich-Björkman 1991) och förlagshistorisk avhandling inom 
historia (Peterson 1993) samt ekonomisk historia (Sundin 1996). Svedjedal menar att 
denna form av undersökning kan påminna om att breddade litteratursociologiska 
strukturer sammankopplar frågor om litteraturens ”yttre villkor” och strukturer i de 
skönlitterära verken. 
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4.1.1 Fem grundantaganden om ett litteratursociologiskt synsätt 
 
Som redan omnämnts så hamnar uppsatsen inom den första kategorin, samhället i 

litteraturen. Förutom de tre kategorierna listar Svedjedal i sin artikel en rad 
grundantaganden som utgör ett litteratursociologiskt synsätt. Dessa utgör en samling av 
metodiska utgångspunkter: materialism, grupperspektiv, sociopoetik, brett 
litteraturbegrepp samt värderingsdistans.  För uppsatsens del är det sociopoetiska området 
som är av intresse då det inbegriper den så kallade speglingsteorin (föreställningen att 
litteraturen på olika sätt reflekterar samhället). Svedjedal låter begreppet materialism 
representera åsikten att mänskliga handlingar ”helt eller delvis” är beroende av materiella 
faktorer. I forskningsrelaterad bemärkelse hamnar fokus på det som Svedjedal benämner 
yttre förklaringar till litterära verk som samhällsläget, författarens levnadsvillkor och 
förhållanden på bokmarknaden (Furuland & Svedjedal 1997, s. 77). Svejdedal menar att 
till materialismen hör en av litteratursociologins äldsta frågor. Han förklarar att debatten 
handlar om historiesynen där marxister och icke-marxister hyser delade uppfattningar. En 
marxistisk tolkning av litteratursociologiska problem omfattar ett självklart studium av 
”klasståndpunkterna” i litterära verk (Furuland & Svedjedal 1997, s. 78). Den andra 
utgångspunkten avser grupperspektivet och Svedjedal påpekar att det ofta är en strävan 
efter att systematisera som leder fram till grupperspektivet där undersökningarna är 
breddade och inriktade på större kategorier. Den är vanligt förekommande i 
läsundersökningar, kvantitativa innehållsanalyser som gjorts utifrån en kvantitativ metod 
(Furuland & Svedjedal 1997, s. 78).  
 
Det tredje grundantagandet är sociopoetiken som sammanför en mängd olika 
föreställningar om litteraturens förhållande till samhället. Svedjedal diskuterar 
speglingsteorin som innebär att litteraturen på skilda sätt "reflekterar samhället" 
(Furuland & Svedjedal 1997, s. 79). Inom speglingsteorin återfinns flera varianter 
däribland realismteorin. Realismteorin poängterar att litteraturen "med eller utan 
författarens vilja" gestaltar verkligheten, men omfattar även den motsatta föreställningen 
att texten "genom förtigande och lakuner" avslöjar både ideologier hos författaren och i 
författarens samtid (Furuland & Svedjedal 1997, s. 79).  Ytterligare en sociopoetisk 
modell lägger fokus på de bakomliggande syftena i en författad text. Inom denna typ av 
forskning efterfrågas målgrupp och marknad. Analysen fokuserar då på olika grepp vilka 
författaren använder sig av för att "underhålla, övertyga eller upplysa” (ibid.).  
 
Det fjärde grundantagandet berör ett brett litteraturbegrepp (Furuland & Svedjedal 1997, 
s. 81). Eftersom litteratursociologin har utvecklats inom litteraturvetenskapen har fokus 
varit på skönlitteratur. Inom litteratursociologi tillämpas dock ett brett litteraturbegrepp 
och icke skönlitterärt material används ofta. Estetiska utvärderingar är inte avgörande för 
valet av studiematerial. Både verk som tillhör kärnan i den litterära kanon och mer 
marginaliserade litteraturarter (t ex barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, 
invandrarlitteratur) har uppmärksammats i litteratursociologiska studier.  
 
Inom litteratursociologin betraktas den s.k. kvalitetslitteraturen18 som en social kategori 
och inte som forskarens egna estetiska åsikt. Ett brett litteraturbegrepp tillämpas också i 
                                                      

18 Kvalitetslitteratur är en term som brukar omfatta litteratur som tillskrivs ett estetiskt värde.  
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urvalet av studiematerial som inte begränsas till böcker. Litteraturen studeras inte i första 
hand enligt genre eller författare, utan enligt sättet den förmedlas på. Nya 
förmedlingsvägar (t ex internet) och hur dessa påverkar den litterära processen är av 
särskilt intresse inom den litteratursociologiska forskningen.  
 
Det femte grundantagandet berör värderingsdistans. Litteratursociologin handlar om att 
analysera litterära värderingar och hur dessa förändras för att studera litteraturens 
funktioner. Värderingsdistans och estetisk relativism visas i urvalet av studiematerial 
enligt betydelse för breda publikgrupper istället för ett givet estetiskt värde. Syftet är inte 
att värdera litterära verk eller författarskap för att etablera en litterär kanon, utan att 
studera hur litterära kanon formas och förändras. Kulturella fenomen betraktas som 
historiskt betingade konstruktioner. Värderingsdistans inom litteratursociologi har en 
paradoxalt värderande dimension eftersom forskningen kan beröra frågor som originalitet 
eller konstnärlig effektivitet. Det är en ofta använd metod i litteratursociologiska studier 
att undersöka samtidens reaktion på det analyserade materialet för att hantera subjektiva 
värderingar. Denna metod underlättar för forskaren att skapa distans till de egna 
värderingarna. 
 
4.2 Alienation 
 
I detta avsnitt presenteras Melvin Seemans alienationsteori. Seeman är professor emeritus 
i sociologi vid amerikanska University of California (UCLA), Los Angeles och han 
utvecklade en egen definition och teoribildning kring det sociala fenomenet alienation i 
slutet av 1950-talet. Seemans alienationsteori On The Meaning of Alienation publicerades 
första gången i tidskriften American Sociological Review (1959) där han definierade fem 
olika dimensioner av alienation. Han introducerade en sjätte dimension 1972 i sitt bidrag 
”Alienation and Engagement” i boken The human meaning of social change (Campbell 
1972, p. 473). Seemans alienationsteori är en allmänt vedertagen teori och erkänd av 
andra sociologer. Hans definition av alienation berör psykosociala aspekter och 
förhållandet mellan individen och samhället, vilket jag ansåg relevant i arbetet med 
Müllers romantexter. Detta eftersom Müllers texter fokuserar på samhällsskildringar och 
individens upplevelser av att leva i en diktatur. Uppsatsen använder samtliga dimensioner 
i Seemans teori: maktlöshet (powerlessness), meningslöshet (meaninglessness), isolering 
(isolation), normlöshet (normlessness), självförfrämligande (self-estrangement) och 
kulturellt förfrämligande (cultural estrangement). Jag har valt begreppsöversättningarna 
som den svenske sociologen Joachim Israel använde i sin avhandling Alienation – Från 

Marx till modern sociologi (Israel 1971, s. 248 f.). Israel kallar även Seemans dimensioner 
för ”upplevelsekategorier” (Israel 1971, s. 16). 
 
4.2.1 Presentation av Seemans teori 

Melvin Seemans teoretiska modell utgår från den marxska (marxian) traditionens 
tolkning av alienation och har sedan 1960-talet tillämpats inom en rad områden, 
exempelvis studier av arbetares subjektiva erfarenheter av alienation på arbetsplatsen. I 
sin artikel 1959 använder Seeman begreppet marxian när han refererar till Karl Marxs 
filosofi. I idéhistorisk bemärkelse handlar det inte om någon nylansering av begreppet 
vilket har sitt idéhistoriska ursprung i Karl Marxs filosofi. Dock kan några intressanta 
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brytpunkter återfinnas. I sin första artikel om alienation, i American Sociological Review 

(1959) skrev Seeman angående utformandet av dimensionerna: 
 

In each of the five instances, I begin with a review of where and how that usage is found 
in traditional sociological thought; subsequently, in each case, I seek a more researchable 
statement of meaning. In these latter statements, I focus chiefly upon the ideas of 
expectations and value. (Seeman 1959, p. 784) 

 
I var och en av de sex dimensionerna gör Seeman en forskningshistorik som berättar om 
var och hur man kan finna användandet av dessa inom traditionellt sociologiskt tänkande. 
Han försöker även formulera definitioner som kan tillämpas empiriskt.  
 
I de senare artiklarna fokuserar Seeman huvudsakligen på idéerna om förväntan 
(expectation) och värdering (value) (Seeman 1959, p. 784). Seeman vill uppnå en mer 
organiserad bild av alla tankegångar samt göra ett försök att knyta samman det historiska 
med modern empirisk forskning. Han vill även behandla alienationen från en personlig 
utgångspunkt utifrån aktören, det vill säga att se alienationen från en socialpsykologisk 
utgångspunkt (Seeman 1959, p. 784).  
 
 
4.2.2 Maktlöshet 

Melvin Seeman påpekar att maktlöshet anknyter till alienationsbegreppet enligt Karl 
Marxs egen syn på arbetarens villkor i det kapitalistiska samhället (Seeman 1959, p. 784 
-786). Begreppet uppkom i samband med de marxska synpunkterna på arbetarens 
förhållande i ett kapitalistiskt samhälle: att arbetaren är alienerad till den grad att 
privilegier och beslutsmedel berövas av de styrande entreprenörerna. (ibid.) Hur sådana 
arbetsvillkor kunde se ut exemplifieras dock inte i artikeln. Seeman definierar maktlöshet 
som individens upplevda förväntning (expectation) att det egna beteendet inte kan 
påverka förekomsten av de önskade utfallen. Han formulerar en socialpsykologisk syn på 
alienation som tydligt skiljer sig från den marxska (marxian) traditionen där objektiva 
villkor i samhället ligger i fokus. Seemans påpekar att definitionen av maktlöshet inte 
inkluderar individens känsla att den förväntade graden av kontroll över situationen 
avviker från den önskade graden av kontroll. Definitionen åsyftar inte heller den objektiva 
situationen av maktlöshet så som den kan betraktas av en observatör, eller observatörens 
bedömning av situationen enligt olika etiska normer. Seeman begränsar sin definition av 
maktlöshet till förväntningar relaterade till individens känsla av inflytande över 
sociopolitiska händelser. Enligt Seeman behövs denna begränsning för att 
alienationsbegreppet inte ska bli för allmänt, eller enbart ett mått på personlighetsdrag.  

 
4.2.3 Meningslöshet 

Den andra dimensionen, meningslöshet, refererar enligt Seeman till individens känsla av 
att kunna förstå händelserna som den deltar i. I artikeln påpekas att uttalad alienation kan 
t ex innebära att individen inte vet vad den borde tänka, det vill säga att individens 
grundläggande krav på klarhet i beslutsfattande inte blir bemötta. Meningslöshet 
kännetecknas även av individens lägre förväntning på att tillräckligt kunna förutse 
framtida konsekvenser av olika beteenden (ibid.). 
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I sin artikel ger Seeman ett flertal exempel på användning av meningslöshet: den tyske 
sociologen Theodor Adornos (1903-1969) texter om fördomsfullhet; Cantrils The 

Psychology of Social Movements, där ”sökandet efter mening” användes som en del av 
tolkningsschemat för analysen av olika fenomen såsom lynchning eller tysk fascism; samt 
Hoffers beskrivning av ”den sanna troende”19 som en individ som hittar nyckeln till 
världens alla problem i en massrörelsers doktriner. 
  
Enligt Seeman återfinns denna variant av alienation i Karl Mannheims20 beskrivning av 
ökningen i ”funktionell rationalitet” och den åtföljande minskningen i ”substantiell 
rationalitet”. Funktionell rationalitet fokuserar på det mest effektiva sättet att nå ett mål, 
medan substantiell rationalitet handlar om själva målet och innebär intelligent insikt i 
händelsernas inbördes förhållanden. Mannheim hävdar att samhällets ökade fokus på 
funktionell rationalitet leder till en parallell minskning av substantiell rationalitet, vilket 
innebär en minskning av individens förmåga att agera på ett intelligent sätt i en given 
situation (ibid.).     
  
Seeman nämner även att Adornos beskrivning av situationen i Tyskland under 
efterkrigstiden innebär meningslöshet eftersom individen inte kunde välja med tillförsikt 
mellan alternativa förklaringar till katastroferna vid den tiden. Enligt Mannheim kan 
individen inte göra adekvata val inför alternativa tolkningar, kan inte ”agera på ett 
intelligent sätt” eller ”med insikt” eftersom den tilltagande funktionella rationaliteten med 
betoning på specialisering och produktion omöjliggör ett sådant val. (ibid.). 
  
Seeman påpekar att det är oviktigt vilka typer av åsikter eller övertygelser individen 
behöver välja mellan. Dessa kan vara deskriptiva tolkningar eller kan inkludera moraliska 
normer (beteendenormer). Det viktiga är att individen inte kan med tillförsikt förutse 
konsekvenserna av att agera enligt en viss övertygelse. Seeman anmärker att den första 
dimensionen av alienation (maktlöshet) handlar om den upplevda förmågan att 
kontrollera utfallet, medan den andra (meningslöshet) handlar om den upplevda förmågan 
att kunna förutse utfallet. 
 
Seeman betraktar meningslöshet som logiskt oberoende av maktlöshet eftersom i vissa 
sammanhang individens förväntning om kontroll av händelserna inte stämmer överens 
med förståelsen av händelserna, såsom i den populära skildringen av den intellektuelles 
alienation. (Seeman 1959, p. 786). Seeman poängterar samtidigt att det finns tydliga 
kopplingar mellan maktlöshet och meningslöshet: uppfattningen av att leva i en begriplig 
värld kan vara en förutsättning för förväntningar om kontroll, medan komplexa, 
obegripliga situationer kan leda till höga förväntningar av extern kontroll (dvs ökad 
maktlöshet). 
 
 
 

 

                                                      

19 Erik Hoffer var en amerikansk filosof. Ett av hans mer kända verk är The True Believer (1950) som 
Seeman valt att citera angående dimensionen meningslöshet (Seeman 1959 p. 786). 
20 Karl Mannheim var en ungersk sociolog och Seeman refererar här till hans verk Man and Society in an 

Age of Reconstruction (Seeman 1950, p. 786). 
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4.2.4 Normlöshet 

Seemans definition av normlöshet åsyftar en situation där sociala normer som styr 
individens uppförande sätts ur funktion. Normlöshet innebär individens höga förväntning 
att socialt oacceptabla beteenden krävs för att kunna nå sina mål. Enligt Seeman kan 
individens förväntningar angående oacceptabla medel (normlöshet) variera oberoende av 
förväntningar på att det egna uppförandet påverkar utfallet (maktlöshet) samt oberoende 
av individens känsla av att agera i en intellektuellt begriplig värld (meningslöshet). 
Dimensionen normlöshet härrör från Émile Durkheims (1858-1917) beskrivning av 
”anomie”. I traditionellt bruk beskriver anomin en situation i vilken sociala normer som 
reglerar individuellt uppträdande har brutits ned eller inte längre är effektiva som 
regelverk för uppträdande (Seeman 1959, p. 787). Seeman diskuterar att det är tydligt att 
den generella idén om anomin är en integrerad del i litteraturen om alienation, och att den 
är relaterad till förväntningar. Det är dock mindre tydligt hur man skall konceptualisera 
de händelser vilka anomin avser rikta sig till. Enligt Seeman har normlöshetsbegreppet 
blivit övertänjd att även inkludera en bred variation av både sociala förhållanden och 
psykiska tillstånd: personlig splittring, kulturell kollaps, ömsesidig misstro med mera 
(ibid.).  
 

4.2.5 Isolering 

Seeman refererar till dimensionen isolering (isolation) och dess vanligaste användning i 
beskrivningen av den intellektuella rollen som ”avskiljandet” av den intellektuelle från 
populärkulturella normer samt utanförskap från samhället och dess kultur. Tydligt är dock 
att begreppsanvändningen inte åsyftar ”isolering” i egenskap av brist på social 
anpassning, såsom mänsklig värme, säkerhet eller intensitet i mänskliga sociala 
kontakter. Med fokus på individens förväntningar eller värderingar kan denna dimension 
av alienation definieras som ”belöningsrelaterade värderingar”: den isolerade (alienerade) 
individen tilldelar låg belöningsvärde till mål eller övertygelser som samhället värderar 
högt. Detta är i själva verket en definition av alienation enligt hänvisning till Nettlers 
skala som mäter ”avståndet” från samhället och som består (i hög grad om än exklusivt) 
av frågor relaterade till individers grad av engagemang gentemot populärkultur.21  
 
4.2.6 Självförfrämligande 

I redogörelsen för den femte dimensionen, self-estrangement (självförfrämligande) 
hänvisar Seeman till den tyske sociologen och psykologen Erich Fromm (1900-1980). 
Enligt Seeman har Fromm det mest utarbetade synsättet på denna dimension av 
alienation. Han hänvisar även till Fromms verk The Sane Society (1955) och citerar ur 
Fromms egen definition av alienation: 
 

”By alienation is meant a mode of experience in which the person experiences himself as 
an alien. He has become, one might say, estranged from himself” (Seeman 1958, p. 789; 
Fromm 1955, p.p 110,120). 

 
Enligt Seeman är self-estrangement den mest komplicerade dimensionen eftersom den 

                                                      

21 Ett exempel på en fråga i sammanhanget: ’Do you read Reader’s Digest?’ Magasinet var utvalt att 
representera en populärtidskrift med inslag av folkliga tankesätt (Seeman 1959 p. 786). 
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inte överlappar någon av de övriga. Därmed är det svårt att specificera varifrån 
alienationen härrör. Seeman påpekar att ”alienation från självet” kan betraktas som bara 
en metafor, vilket ”alienation från populärkulturen” inte nödvändigtvis behöver vara. Vad 
som tydligen avses med självförfrämligande enligt Seeman, är ett idealt mänskligt 
förhållande vilket individer blir främmande inför. Detta framgår kanske tydligast hos 
Fromm, t ex i hans beskrivning av produktions- och konsumtionsprocesserna i det 
kapitalistiska samhället: 
 

”The human way of aquiring would be to make an effort qualitatively commensurate with 
what I aquire. But our craving för consumtion har lost all connection with the real needs 
of man” (Seeman 1959, p. 790; Fromm 1955 pp. 131, 134). 

 
Seeman kopplar självförfrämligande till den inre meningsfullheten i individens 
aktiviteter. Självförfrämligande definieras av hur mycket ett visst beteende eller aktivitet 
är beroende av förväntade framtida belöningar, dvs av belöningar utanför själva beteendet 
eller aktiviteten. Seeman ger som exempel på självförfrämligande arbetaren som endast 
jobbar för lönens skull, hemmafrun som lagar mat endast för att bli klar med 
matlagningen, eller alla individer som utför en aktivitet endast för effekten den har på 
andra. Självförfrämligande är i denna mening individens oförmåga att hitta 
självbelönande aktiviteter att engagera sig i.    
 
4.2.7 Kulturellt förfrämligande 
 
Seeman introducerade en sjätte dimension, cultural estrangement 1972. Han publicerade 
ett bidrag i boken The human meaning of social change under titeln ”Alienation and 
Engagement” och definierade den som individens avståndstagande från samhällets 
värderingar (Campbell 1972, p. 473). Han återkommer till cultural estrangement 1975. 
Sexton år efter att publicerat sin första banbrytande artikel författade Seeman ”Alienation 
Studies”, publicerad i Annual Review of Sociology. I introduktionen adresserar Seeman 
den samtida kritiken av alienationsstudier och påpekar att det ännu existerar ett starkt 
empiriskt och teoretiskt intresse för alienationsstudier (Seeman 1975, p. 91). Han går även 
igenom forskningsläget och ger flera exempel på studier.  
 
4.3 Kritik avseende Seemans teoribildning 
 
Enligt svenske sociologen Joachim Israel som kommenterat Seemans teori i sin 
avhandling Alienation – Från Marx till modern sociologi (1971) så framhåller Seeman i 
polemik mot tidigare sociologiska definitioner att individens subjektiva upplevelser av 
alienation inte kan framstå som något enhetligt. Dessa upplevelser bör istället analyseras 
utifrån fem skilda dimensioner (Israel, 1971 s. 248).22 Israel påpekar även att Seeman inte 
redogjort för ”hur urvalet av dimensionerna har skett” (Israel 1971, s. 255) men antar att 
Seeman kan ha utgått från en psykologisk teori (ibid.). Israel anmärker samtidigt att 
Seeman inte diskuterar och problematiserar mer ingående kring psykologiska aspekter av 
fenomenet alienation. Detta behöver dock inte enbart uppfattas såsom en nackdel då 
förhållningssättet lämnar dörren öppen för nytolkning. Israel har i sin avhandling även 
                                                      

22 Israel kommenterar endast fem dimensioner eftersom Seeman först 1972 lät tillfoga ytterligare en 
kategori, cultural estrangement.  
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kommenterat på vilket sätt Seemans psykologiska dimensioner av alienation anknyter till 
traditionella marxistiska teorier (Israel 1971, s. 248). Hans slutsats är kritisk och Israel 
hävdar att Marx "inte sysslade med psykologiska tillstånd utan med sociala processer" 
(Israel 1971, s. 249).  
 
Han kritiserar även de två inlärningspsykologiska begreppen förväntning (expectancy) 
och belöning (reward) då föreställningen tycks gå ut på att individen har bestämda 
förväntningar på att ett visst beteende ska ge utdelning eller behovstillfredsställelse. När 
dessa förväntningar uteblir upplever individen maktlöshet. Seeman diskuterar inte under 
vilka villkor individen i så fall kan förändra sina förväntningar för att undgå 
maktlöshetskänslan (Israel 1971, p. 255). 
 
Detta faktum är också hans främsta invändning mot Seemans teori. Israels uppfattning 
antyder dock att Seemans teori skulle kunna utvecklas (Israel 1971, s 257). Israel 
omnämner att en av Seemans uttalade målsättningar är att göra alienationsbegreppet mera 
användbart för empirisk forskning (Israel 1971, s. 257). Yuill beskriver en viktig skillnad 
gentemot Marx teori och menar att Seeman har en socialpsykologisk beskrivning av 
alienation, och att Seemans teori kan betraktas som ett försök till att skapa en mer 
filosofisk definition av begreppet (Yuill 2011 p. 106). En viktig skillnad mellan Marx och 
Seemans teori är att den sistnämnde lyfter fram alienationsteorin till en ny dimension, den 
psykosociala. Marx var endast intresserad av alienationen i ett samhälleligt sammanhang 
med syftet att belysa arbetarens situation i det “kapitalistiska samhället”. Seeman 
distanserar sig med sin alienationsteori från marxismens klassiska studieområde genom 
att lyfta fram dess psykosociala aspekter.  
  
5 METOD 
 
Metodkapitlet inleds med urval där jag motiverar valet av litteratur som är föremål för 
analys. Jag beskriver även Gadamers hermeneutiska metod. Dessa två delavsnitt åtföljs 
av en redogörelse för uppsatsens huvudsakliga blandmetod, nämligen den tematiska och 
biografiska textanalysen. Den inleds med en allmän redogörelse och åtföljs av en 
beskrivning av tillämpning. Jag redogör för hur jag gått tillväga när jag läst, utvärderat 
och motiverat texterna i analysavsnittet. 
 
5.1 Urval  

Vad gäller urvalet bland Müllers verk så har i ett avgränsande syfte romaner med särskild 
fokus på livet under diktaturen valts. Lyn Marven påpekar i artikeln ”’In Allem ist der 
Riss’: trauma fragmentation, and the body in Herta Müller’s prose and collages”, Modern 

Language Review (2005b) att det finns tre romaner av Müller, vilka i handling och 
innehåll åsyftar tiden före den rumänska revolutionen, 1989. De tre romaner som åsyftas 
är: Redan då var räven jägare (1992), Hjärtdjur och Idag hade jag helst inte velat träffa 

mig själv (Marven 2005b, p. 397): 
 

Müller’s three novels since 1989 – Der Fuchs war damals schon der Jäger (1992), 
Herztier (1994), and Heute wär ich mir lieber nicht begegnet (1997) have looked back in 
time and returned to the town life associated with the Ceausescu regime in their setting. 
(Marven 2005b, p. 397) 
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Titlarna kan inte klassificeras som trilogi utan ska betraktas som fristående verk även om 
det innehållsmässigt finns flera beröringspunkter. Romanerna skrevs också efter att 
Müller lämnat Rumänien och bosatt sig i Berlin. I avgränsande syfte har enbart två 
romaner valts för analys utifrån Lyn Marvens uppfattning om vilka prosatexter vars 
innehåll främst syftar på en rumänsk tidsepok före 1989.  
 
Med tanke på samhällskritiken i romanerna är det näst intill omöjligt att de skulle kunna 
ha publicerats i Rumänien under kommunistregimen. Gemensamt för båda romanerna är 
även att de utgår ifrån ett berättarjag, en protagonist som redogör för handlingens förlopp 
och enskilda händelser. Lyn Marven markerar även att de representerar Müllers skiftning 
till ”autofiktion”, dvs. till ett mer ’biografiskt’ förhållningssätt till det egna skrivandet. 
 
 
5.2 Uppsatsens tillämpning av Seemans teori 

 
Uppställningen i Seemans teori relaterar mycket kring klassisk vetenskaplig dikotomi om 
tes och antites, t ex makt – maktlöshet, norm – normlöshet, isolering – gemenskap. Med 
undantag av kategorin självförfrämligande överlappar dimensionerna varandra. Min 
avsikt har inte varit att modifiera Seemans uppställning i teorin vad gäller de sex 
dimensionerna, eller de så kallade upplevelsekategorierna av alienation. I uppsatsens 
analysdel använder jag Seemans teori för att kommentera de valda textavsnitt som 
relaterar till protagonistens alienering.  
 
5.3 Hermeneutisk ansats 

Det är vanligt förekommande att hermeneutiken kommer till användning när olika former 
av texttolkning är inblandad. Uppsatsen utgår från en hermeneutisk ansats som varit 
viktig att tillgå vid läsning och tolkning av de valda texterna i analysavsnittet. 
Hermeneutiken markerar också skillnaden mot t ex ett kvantitativt förhållningssätt till den 
författade texten då jag utgår från ett mer tolkande förhållningssätt gentemot texten som 
i uppsatsen är föremål för analys. Uppsatsen utgår från Hans Georg Gadamers (1900-
2002) föreställning om hermeneutiken. Gadamer var under sin livstid främst verksam vid 
universitetet i Heidelberg. Där författade han även sitt huvudverk Wahrheit und Methode: 

Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (1960).  The Cambridge Companion to 

Gadamer (2002) består av en samling essäer som diskuterar Gadamers hermeneutik och 
hans betydelse för de sociala vetenskaperna. Gadamer har haft stor betydelse för en rad 
vetenskapliga discipliner. Boken tar även upp hur Gadamer tillägnat sig Heidegger och 
hur deras synsätt skiljer sig från varandra särskilt vad gäller den hermeneutiska cirkeln 
(Dostal 2002, p. 47)  

Som stöd för det subjektiva inslaget i analysdelen har Gadamers teori som anser att varje 
tolkning är ett oundvikligt resultat av den hermeneutiska processen använts. Gadamer 
benämner detta förhållningssätt den hermeneutiska processen. Ett viktigt begrepp i 
sammanhanget är förståelsehorisonten vilken illustrerar individens kunskapsgräns. Målet 
är förstås att förståelsehorisonten ska utvidgas hos individen så att förutfattade meningar, 
fördomar kan övervinnas.  
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Enligt Gadamer präglas alla våra tolkningar av subjektiva ställningstaganden. Även om 
vi vill vara objektiva kan det subjektiva i våra bedömningar aldrig undvikas. I varje 
situation som försätter människan i ett möte med sin omgivning och oavsett om detta 
möte avser andra individer eller en text, utgörs den grundläggande förutsättningen för 
mötet av den hermeneutiska processen. I den processen återfinns alltid ett samspel mellan 
individen och objektet. Gadamers teori om den hermeneutiska processen gestaltas främst 
i hans tolkning av den hermeneutiska cirkeln. Den förmedlar kanske främst en 
kunskapssyn och hur kunskapsprocessen fungerar: 

The circle for Gadamer does not describe a logical vice, but, and indeed quite on the 
contrary, the constant process that consists of the revision of the anticipations of 
understanding in light of a better and more cogent understanding of the whole. (Dostal 
2002, p. 47) 

Då texterna i analysen måste tolkas kan ett subjektivt förhållningssätt inte uteslutas helt, 
men genom upprepade genomläsningar av analysmaterialet har jag försökt få en ökad 
förståelse av texternas innehåll. 

 5.4 Tematisk textanalys och tillämpning 

I uppsatsen används en tematisk textanalys för att kunna belysa olika dimensioner av 
alienation i protagonistens möte med samhället och övriga karaktärer i berättelsen. 
Thomas Pavel skriver i artikeln “Thematics and Historical Evidence”, publicerad i The 

Return of Thematic Criticism (1993) att något av det viktigaste inom tematisk textanalys 
är att identifierade teman visar på sociala attityder (Sollor 1993, p. 128). En berättigad 
kritik gentemot den tematiska metoden hör samman med svårigheten att bestämma vad 
som utgör ett tema. Sollor benämner sökandet efter ett verks tema som ”theming” och att 
den föregås av en rad processer hos uttolkaren. Dessa kan vara en blandning av oftast 
högst omedvetna intressen – estetiska, logiska, statistiska, politiska, moraliska, 
genealogiska, psykoanalytiska, strukturalistiska, nationalistiska, eller självbiografiska 
motiv (Sollor 1993, p. 23). Pavel menar i artikeln ’Thematics and Historical Evidence’ 
att ett litterärt tema utgör mötesplatsen mellan textens referensvärld, världen utanför 
texten och läsarens uppmärksamhet (Sollor 1993, p. 128) 
 
I artikeln ”What is Theme and how do We get at It?” av Shlomith Rimmon-Kenan 
problematiseras tema och dess innebörd. Vad är egentligen ett tema i ett litterärt verk och 
hur bestämmer man en boks tema? Enligt Rimmon-Kenan konstrueras ett tema utifrån en 
förening av icke-kontinuerliga element i en text. Processen involverar sammansättning 
(assembling), generalisering och etikettering (Sollor 1993, p. 117).23  
  
Den tematiska undersökningen vill synliggöra alienationen i Müllers texter. Det är också 
den främsta motiveringen till varför metoden valts. I båda romanerna har jag utläst 
alienation som det underliggande huvudtemat. Mitt förfarande liknar det förslag 
Rimmon-Kenan redogör för i sin artikel: 

I have said above that theme is a construct (a conceptual construct, to be precise) put 
together from discontinuous elements in the text. This ‘putting together’ or reconstruction 
is the (not necessarily conscious) work of the reader, and it consists of three closely 

                                                      

23 Rimmon-Kenans artikel återfinns översatt från franska i Thematics: New Approaches (1995). 
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related activities: linking, generalizing, and labelling [...] Themes are labels of the highest 
order, standing (as it were) at the top of a tree-like hierarchical structure. A similar tree-
like construction can be used to describe the bringing together of various themes under 
one major or governing theme. (Bremond 1995, p. 14) 

Jag har först tillämpat flera genomläsningar av romanen i sin helhet. Under läsningens 
gång har jag tagit vara på återkommande situationer och därtill utvärderat och grupperat 
dem enligt motiv eller sub-tema som t ex flykt, förhör, familjebakgrund, fabriksarbete. 
För varje motiv eller sub-tema har jag analyserat vilka av Seemans sex dimensioner av 
alienation som situationerna relaterar till samt på vilket sätt. Jag har också tagit hänsyn 
till att olika dimensioner kan överlappa varandra och förekomma i samma situation. 

Jag har valt att genomföra analysen utifrån två förhållningssätt gentemot den författade 
texten. Det första förhållningssättet relaterar till protagonistens relation till samhället i 
romanen och som i de valda texterna präglas av diktaturens värdesystem. Det andra 
förhållningssättet berör relationen till andra karaktärer i handlingen, men även till den 
egna etniska bakgrunden. I analysdelen finns ett delavsnitt till varje roman som beskriver 
samhället i berättelsen. I varje roman har samma tillvägagångssätt använts.  

5.5 Biografisk textanalys och tillämpning 
 
En biografisk litteraturanalys fokuserar på sammanhanget mellan författarens egen 
livshistoria och det författade verket. Inom litteraturvetenskapen finns den biografiska 
litteraturforskningen representerad som ett eget forskningsområde. Staffan Bergsten har 
i ’Från litteraturhistoria till litteraturvetenskap’ (2002) delvis redogjort för den 
biografiska litteraturforskningen. Bergsten har angående den biografiska 
litteraturforskningens teori påpekat att ”enskilda litterära verk utgör produkter av 
författarens personlighet och livserfarenhet samt att verken för en rätt förståelse och 
tolkning kräver kunskap om författarens liv” (Bergsten 2002, s. 16). Jag har haft den 
biografiska litteraturforskningen i åtanke när jag läst romanerna. Det innebär att jag valt 
att kommentera valda textavsnitt i analysdelen inte enbart ur ett alienationsperspektiv 
utan även utifrån en biografisk textläsning. Den biografiska litteraturforskningen utgår 
ifrån att det existerar ett samband mellan författarens egen bakgrund och den skrivna 
texten. I viss utsträckning kan även den biografiska litteraturforskningen anknytas till 
litteratursociologins forskningsområde. Svedjedal anknyter i sin presentation av 
litteratursociologin24 till detta faktum: 

Hur skildrar litteratur verkligheten? Vad betyder författarnas sociala bakgrund? (Bergsten 2002, s. 83) 
 
I ett författarskap som Herta Müllers vilket dessutom i olika sammanhang har 
klassificerats såsom vittneslitteratur, finns tydliga paralleller till vad man kan benämna 
som självupplevda händelser. Haines påpekar i sin biografiska översikt att romanen 
Hjärtdjur är baserad på medlemmarna i Aktionsgruppe Banat och deras erfarenheter 
(Haines 1998 p. 12). Beverly Driver Eddy påpekar i sin artikel ’Testimony and Trauma 
in Herta Müller's Herztier’ (2000), att boken skrevs som en respons på hur traumatiskt 
livet kunde vara under Ceausescus diktatur (Eddy 2000, p. 56). Det existerar dock en viss 
berättigad kritik gentemot den biografiska texttolkningen och läsaren bör inte alltid sätta 

                                                      

24 Svedjedals bidrag ’Litteratursociologi’ ingår i Bergstens Litteraturvetenskap – en inledning (2002). 
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likhetstecken mellan den skrivna texten och dess författare. Olsson & Holmberg påpekar 
detta faktum i Epikanalys – En introduktion (2009):  
 

Även den som håller sig till denna grundregel – sätt inte likhetstecken mellan berättare 
och verklig författare – kan konstatera att en del texter rymmer tydliga spår av sin 
upphovsman. (Olsson & Holmberg 2009, s. 72) 

 
Vad gäller analysen och kopplingen till en biografisk läsning av texten har jag främst 
utgått från att sammankoppla innehållet i romanerna med verkliga erfarenheter återgivna 
i Müllers egna mer journalistiskt färgade essäarbeten, tal och intervjuer.25 Jag har 
grupperat återkommande situationer i texten enligt motiv eller sub-tema (t ex flykt, 
förhör, familjebakgrund, fabriksarbete). Dessa typer av situationer återfinns även i 
Müllers verkliga erfarenheter. För varje situation där jag analyserat relationen till 
Seemans sex dimensioner av alienation har jag även analyserat om situationen har någon 
motsvarighet i Müllers egna erfarenheter. Detta har resulterat i ett mer holistiskt 
perspektiv som även synliggör samhällsperspektivet och dessutom berikat och fördjupat 
läsningen av romanerna. I vissa fall har jag också medvetet sökt bekräfta historiska 
omständigheter genom att hänvisa till facklitteratur och artiklar som berör rumänsk 1900-
talshistoria.26 

6 Herta Müller: En presentation  
 
I detta kapitel presenteras författaren Herta Müller. Den biografiska framställningen 
bygger delvis på kronologin i Contemporary German writers: Herta Müller, ed. Brigid 
Haines (Haines 1998, p. 11-13). Det påföljande avsnittet diskuterar karaktäristik av 
författarskap. I karaktäristik av författarskap går jag in på några centrala teman vilka ofta 
återkommer i Müllers romaner. 

 
6.1 Biografi 
 
Herta Müller är en tyskrumänsk författare som sedan 1987 är bosatt i Berlin. Müller 
föddes 1953 i Niţchidorf belägen i den rumänska delen av Banat. Familjen tillhörde den 
rumänientyska minoriteten schwaber. Det tyska språket är Herta Müllers modersmål och 
det språk på vilket hon i huvudsak författat prosa, dikter och flertalet essäer. Rumänskan 
är hennes andra språk som hon lärde sig först som tonåring. Forskning visar att de olika 
tyska befolkningsgrupperna i Rumänien har haft lång erfarenhet av både politisk och 
social isolering både före och efter Ceaușescuregimen. Tom Gallagher (University of 

Bradford) beskriver detta faktum ingående i Romania after Ceaușescu: The Politics of 

Intolerance (1995). Deporteringarna av etniska tyskar till Sovjetunionen drabbade t ex 
Müllers mor som levde fem år i ett sovjetiskt arbetsläger. Att tillhöra en etnisk minoritet 
i det kommunistiska Rumänien var inte enkelt. Nicolae Ceaușescu (1918-1989) 
                                                      

25 Däribland essäsamlingen Hunger och siden (2011), samt Cristina und ihre Attrappe, oder, Was (nicht) 

in den Akten der Securitate steht (2009). 
26 Litteratur om rumänsk 1900-talshistoria åsyftar här främst historikern Lucian Boias arbeten - History 

and myth in Romanian consciousness (2001), samt Romania: borderland of Europe (2001). 
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integrerade i sin tolkning av kommunismen en så kallad rumänisering som drabbade 
samtliga minoriteter i landet. Han tillträdde presidentposten 1965. 
 
Under gymnasietiden kom Müller i kontakt med Aktionsgruppe Banat. Denna grupp av 
rumänientyska intellektuella förespråkade yttrandefrihet och grundläggande 
demokratiska rättigheter.27 Müller började associera sig med gruppen 1972, samma år 
som hon påbörjade sina universitetsstudier i romanistik och germanistik vid universitetet 
i Timișoara (Haines 1998, p. 11). Aktionsgruppe Banat stämplades relativt omgående som 
en förbjuden rörelse av regimen, vilket ledde till repressalier mot gruppmedlemmarna i 
form av personförföljelse och förhör hos den rumänska säkerhetstjänsten Securitate. 
Gruppen upplöstes 1975 av myndigheterna. Kort därefter förlorade Müller sitt arbete som 
översättare av mekaniska bruksanvisningar vid en fabrik. Mellan 1979-1983 arbetade 
Müller som privatlärare i tyska. (ibid.) 
 
Samtidigt förföljdes Müller på grund av hennes kontakter med Aktionsgruppe Banat. Hon 
vägrade samarbeta med Securitate, som troligen försökte värva henne för att få en 
informerande ”insider” i gruppen. Müller har beskrivit sin erfarenhet av politisk 
förföljelse i flera essäer och i samband med intervjuer. Hennes lägenhet avlyssnades, hon 
kallades till regelbundna och obligatoriska förhör. I samband med dessa förhör förekom 
även direkta hot mot hennes person. I "Die Securitate ist noch im Dienst" publicerad i 
Die Zeit28  berättar hon om den fil som Securitate haft om henne och flera andra 
medlemmar ur Aktionsgruppe Banat. Müllers fil var ett dokument på 913 sidor, fördelad 
i tre volymer under kodnamnet Cristina. Enligt uppgifter däri öppnades en aktfil på Herta 
Müller den 8 mars 1983. I ett samtal mellan Müller och den rumänske författaren Mircea 
Cartarescu som publicerats i Atlas litterära tillägg (2008) berättar Müller: 
 

Jag blev till en måltavla för regimen, och de hämnades naturligtvis på mig, med alla 
möjliga medel. I förhören sa de alltid: Åk till Tyskland, till det kapitalistiska träsket! Det 
är dit du hör! Alltid när de inte kom längre i förhören kallade de mig för hynda eller hora. 
Eller så var jag ”fascist”. Att de insinuerade att jag var högerradikal, det var fruktansvärt. 
(ALT 2008, s. 288)  

 
Müller nekades lämna landet 1985 men genom den överenskommelse som existerade 
mellan Tyskland och Rumänien beviljades hon utresa från landet 1987 och bosatte sig 
därefter i Berlin (Glajar 2004, p. 115).29 1986 publicerades Människan är en stor fasan 

på jorden. Romanen beskriver en tyskrumänsk bondfamiljs försök att få lämna det 
kommunistiska Rumänien. Kontakten med myndigheterna som ska utfärda tillstånd om 
utresa är besvärlig. Mycket tid går åt till att vänta på ett utresetillstånd som aldrig tycks 

                                                      

27 Aktionsgruppe Banat bestod av de tyskspråkiga författarna Richard Wagner, Ernst Wichner, Gerhard 
Ortinau, Rolf Bossert, William Totok och Johann Lippet  (Laegreid & Mahrdt 2012, s. 21). 
28 Müller, Herta. 2009. HERTA MÜLLER ÜBER DIE GEHEIMPOLIZEI Die Securitate ist noch im 
Dienst. Die Zeit. http://www.zeit.de/2009/31/Securitate. 9 Oktober. (Hämtad 2015.03.23) 
29 I kontraktsbeslut mellan Tyskland och Rumänien framgår att emigration av tyskrumäner skulle fortgå 
1978-1983. Från Bonns regering utgick en per capita betalning för 12,000 emigranter. När kontraktet 
förnyades 1983 omfattade summan ca 8 000 DM per emigrant (Glajar, 1997 p. 540).  I samband med de 
totalitära staternas sammanfall i östblocket utvandrade exempelvis bara under året 1990 ca 400,000 etniska 
tyskar från de östeuropeiska länderna till Tyskland.  Över 100,000 invandrade samma år från Rumänien 
(Glajar 1997, p. 540).    

http://www.zeit.de/2009/31/Securitate
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komma. Samma år avlider Rolf Bossert en medlem i Aktionsgruppe Banat genom 
självmord i Östtyskland. Müllers historia är dock inte unik utifrån faktum att den 
rumänska säkerhetstjänsten opererade med liknande metoder i andra fall. Även efter hon 
lämnat landet visade säkerhetstjänsten ett fortsatt intresse. Müllers väninna, "Jenny" som 
finns omnämnd i säkerhetsakten var vid tiden cancersjuk, men övertalades att spionera på 
henne i Berlin: 
 

I had a good friend in Romania, who came and visited me in Germany, when I had finally 
escaped from the country. She was in the service of the Securitate, as it turned out. […] 
She confessed everything, and shortly after I naturally had to throw her out. (Eddy 2005, 
p. 65) 

I december 1989 startade den rumänska revolutionen, presidentparet Nicolae och Elena 
Ceaușescu avsattes och avrättades i Târgoviște. Müller publicerade romanen Resande på 

ett ben. I romanen möter läsaren Irene, en kvinna i trettioårsåldern som väntar på ett 
utresetillstånd. Hon kommer från ett mindre bysamhälle i en namnlös diktatur. Istället för 
att invänta myndigheternas beslut möter Irene en tysk turist vid namn Franz och följer 
med honom till Västberlin.  Romanen Redan då var räven jägare utkom 1992. Romanens 
handling kretsar kring två huvudpersoner, Clara och Adina vars karaktärer tycks spegla 
två skilda världar i Ceasescus diktatur. Trots detta går deras liv in i varandra. Clara möter 
en man som hon inleder en relation med. Mannen visar sig tillhöra Securitate och har i 
uppdrag att spionera på Adina och hennes närmaste bekantskapskrets. 

 
6.2 Karaktäristik av författarskap 
 
Herta Müller har varit litterärt verksam sedan 1982 och har numera en omfattande 
bibliografi bestående av både romaner och ett flertal essäsamlingar. Müller debuterade 
1982 med novellsamlingen Niederungen [sv. tit. Flackland] som gavs ut i Rumänien i 
censurerad version. Den ocensurerade versionen trycktes sedan i Tyskland.  
 
Ett flertal aspekter på hennes författarskap har uppmärksammats i litteraturvetenskaplig 
forskning, däribland hennes fokus på diktaturen i Rumänien och den etniska bakgrunden. 
Utan tvekan har Müllers författarskap präglats djupt av hennes negativa erfarenheter av 
den kommunistiska regimen. I samband med andra världskrigets avslut hamnade 
Rumänien bakom järnridån. Under 1950-talet var omkring 150,000-250,000 rumänska 
medborgare i politisk fångenskap. Uppskattningsvis var 1-2% av befolkningen i fängelse 
på grund av politiska skäl. 1964 utgick dock nationell amnesti som garanterade politiska 
fångar en laglig rätt att återvända hem. Det innebar inte en fullständig återgång till frihet 
då de flesta av dem stod under fortsatt kontroll av Securitate (Glajar 1997, p. 596). 
 
Müller återskapar traumats effekter genom litterär teknik och form. Dock härrör hennes 
skrivande från smärtsamma och verkliga erfarenheter, och traumats natur är av sådan art 
att det övergår i helt overkliga uppfattningar om kroppen och självet såsom icke 
avgränsat, delat eller fragmenterat. Dessa uppfattningar kan endast bli representerade 
genom litterär imagination. Elaine Scarrys inflytelserika text från 1985 The Body and 

Pain: The Making and Unmaking of the World förklarar relationen mellan kroppen och 
språket genom att studera speciella fall av tortyr. Tortyr är ett extremt exempel på 
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traumatiserande händelser, och Scarrys analys av tortyrprocessen förklarar hur trauma 
kan påverka både kroppsspråk och vanligt språk. 
 
Müller har dock själv varit noga med att påpeka att hennes prosatexter inte är 
självbiografiska. Hennes egen föredragna term är ”autofiktional” (Haines, 1998 p. 14). 
På frågan om huruvida hon skriver självbiografiskt svarade hon i intervjun Gespräch mit 

Herta Müller (ibid.) att hon inte skriver självbiografiskt, men föredrar termen 
autofiktional och hävdade att hennes erfarenheter är starkt litterärt bearbetade och förblir 
därmed fiktion.30 Prof. Sisel Lægreid (Universitetet i Bergen) har i essän ”Språkøyne og 
Ordting” (2012) kommenterat hur Müller använder sig av begreppet. Lægreid påpekar att 
Müller i sitt skrivande kombinerar sina egna erfarenheter med "diktaturens maktdiskurs" 
och totalitära förtryck på ett gränsöverskridande sätt (Lægreid & Mahrdt 2012, s. 61).  
 
I debutromanen Flackland porträtterar berättarrösten både sin familj samt den mer 
vardagliga erfarenheten av bysamhället och diktaturen. Boken visar Müllers 
problematiska förhållningssätt till sitt etniska ursprung. Müller har i en intervju uttryckt 
att uppväxten i byn var den första erfarenheten av diktatur hon lärde känna.31 I Flackland 
riktas kritik mot bysamhället och dess mentalitet och Müller ger flera exempel på den 
egna minoritetens intolerans mot nonkonformister och oliktänkande. Müllers litterära 
skildringar av bysamhället fick kritik av den schwabiska minoriteten och hon anklagades 
för "Nestbeschmutzung"32 (Haines 1998, p. 12). Efter den litterära framgången blev det 
svårt för henne att visa sig offentligt hemma i byn. En återkommande aspekt i Müllers 
författarskap är ett synliggörande av den tyska minoriteten där många frivilligt stred för 
Nazityskland, däribland fadern som hade varit SS-soldat. Dessa aspekter återkommer i 
romanerna, men har också tydliggjorts i offentliga sammanhang i samband med tal, essäer 
och intervjuer. John J. White adresserar problemet i sin artikel ’Die Einzelheiten und das 
Ganze: Herta Müller and Totalitarianism’(1998): 
 

Müller’s prose often presents the reader with images from the present day of ex-members 
of Romania’s SS-units, largely drawn from the country’s ethnic German communities, 
gathering to sing Nazi songs from their brief moment of glory [...] The general picture 
offered of the dwindling German minority is of a group of individuals still carrying 
around with them their burden of personal guilt for past crimes and yet continuing to 
display unreconstructed reactionary behavior patterns (Haines 1998, p. 79). 

 
Müller är knappast att betrakta som okontroversiell då hon med hjälp av sin 
författarbakgrund tagit ställning i en rad politiska frågor och uttryckt sitt stöd för författare 
och journalister i länder där grundläggande demokratiska rättigheter har ifrågasatts. 
Tyska litteraturkritiker kritiserade Müller för att ständigt återkomma till enbart rumänska 
teman och sakförhållanden i sina romaner. De efterlyste fokus på samtida tysk 
samhällsdebatt. När kritikerna bemötte innehållet i romanen Reisende auf einem Bein 

                                                      

30 Haines påpekar i “’Leben wir im Detail’: Müller’s Micropolitics of Resistance”, att merparten av de 
romaner som Müller hänvisar till som ’autofiktionala’ omfattas av en central kvinnlig karaktär. (Haines 
1998, p. 112) 
31 ”Die erste Diktatur, die ich kannte, war das banatschwäbische Dorf.” (Haines 1998 p. 17). ”Den första 
diktatur jag lärde känna, var den schwabiska byn i Banat.” [min övers.] 
32 Nestbeschmutzung, ett uttryck som åsyftar en individ som skämmer ut sin familj eller det gemensamma 
kollektivet. 
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[Resande på ett ben] (1989) var den såpass kall och likgiltig att den överlag avslöjade en 
tydlig ignorans över östeuropeiska tyskars öden i det forna Östblocket (Glajar 1997, p. 
594). Müller har i sina essäsamlingar omnämnt några författare som haft betydelse för 
hennes skrivande. I essäsamlingen In der Falle (1996) tar Müller upp den östtyska poeten 
Inge Müller (1925-1966) och den österrikiske poeten Theodor Kramer (1897-1958) 
(Haines 1998, p. 110). Hon har i intervjuer även nämnt Thomas Bernhards författarskap 
som en viktig influens. Müller har genom åren tilldelats en rad litterära priser och 
utmärkelser. Romanerna är översatta till ett tjugotal språk, men före Nobelpriset 2009 var 
Müller mest känd i den tyskspråkiga litteraturvärlden. Detta vittnar de många tyska 
utmärkelserna om. Bland utmärkelserna finns Aristeonpriset för Hjärtdjur (1995). Sedan 
1995 är hon medlem i Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.  
 
Wiebke Sievers har i artikeln Von der rumäniendeutschen Anti-Heimat zum Inbild 

kommunistischen Grauens: Die Rezeption Herta Müllers in der BRD, in Großbritannien, 

in Frankreich und in den USA undersökt mottagandet av Müllers romaner i väst. Sievers 
artikel avser främst publicerad litteratur från och med debutromanen Niederungen till och 
med Hjärtdjur. 

Sievers har analyserat både publiceringsstrategier och recensioner i pressen. En återgiven 
kommentar till den engelska översättningen av Hjärtdjur av Carole Angiers i brittiska 
Independent av romanen följande omdöme: ”Herta Müller can write, and hers is a very 
terrible story. If she had only told it, instead of making fine phrases – now that would 
have been worth a prize.” Romanen har också mottagit ett flertal litterära priser, därbland 
det prestigefyllda IMPAC Dublin Literary Award (1998).33 Juryns motivering relaterade 
till romanens historiska bakgrund samt att handlingen utspelar sig under kommunisttiden 
Rumänien och under Ceausescus diktatur. Juryns motivering:  

The novel brilliantly evokes a world of cruelty and oppression. Set in Communist 
Romania under the Ceausescu dictatorship, The Land of Green Plums portrays the lives 
of a group of dissident students and teachers whose integrity is continuously assailed and 
sometimes betrayed. […] The "green plums" of the title stand in part for truth and its 
brutal suppression in a world of interrogators and informers, where speaking out can 
become a matter of life and death.34 

För romanen Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv tilldelades Müller 
Literaturpreis der Stadt Graz (Haines 1997, p. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

33 Müller gavs 75.000 brittiska pund och översättaren Michael Hoffman emottog 25.000 brittiska pund.. 
34 INTERNATIONAL IMPAC DUBLIN AWARD, 1998 - The Land of Green Plums winner of the 1998 
Award, Judges citation, tillgänglig på  http://www.impacdublinaward.ie, citerad 23/3 2015. (Hämtad 
2015-03-23) 

http://www.impacdublinaward.ie/
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7 ANALYSDELEN  
 

Detta kapitel har följande upplägg. Varje roman inleds med ett referat som presenterar 
handlingen. Delavsnittet följs av en beskrivning av hur samhället skildras i romanerna. 
Jag går sedan in på de olika sub-teman som ger uttryck för protagonistens alienering i 
handlingen. Dessa sub-teman utgörs av förhöret, flykt (Hjärtdjur), protagonistens 
familjebakgrund, fabriksarbetet (Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv). 

7.1 Referat av Hjärtdjur 

I romanen Hjärtdjur får läsaren följa några personers liv under kommunistdiktaturen i 
Rumänien. Det är berättarjaget, eller protagonisten vilken vid flera tillfällen kallar sig för 
”någon” eller bara ”jag”, som är handlingens huvudperson. Protagonisten framstår till 
viss del som anonymt även om läsaren också får känna någons liv. Protagonisten och 
hennes tre vänner Edgar, Kurt och Georg träffades under studietiden vid ett universitet i 
Rumänien. Ibland möttes de i en lånad sommarstuga. Till stugan tog de även med sig 
förbjudna böcker: ”i böckerna fanns modersmålet, men den lantliga stillhet som förbjuder 
det egna tänkandet fanns inte med i böckerna” (s. 47). I handlingen förekommer även 
studentskan Lola som kommit från enkla familjeförhållanden till staden för att lära sig 
ryska. Hon får också tillsist den röda partiboken. Kontrasten mellan tryggheten i byn och 
stadens farlighet synliggörs till viss del i Lolas öde. För att undkomma diktaturen väljer 
Lola självmord som en sista utväg, medan berättarjaget senare väljer att emigrera 
tillsammans med sin mor till Tyskland. Genom handlingen återkommer romanens titel i 
olika sammanhang, det lakonskt uttryckta hjärtdjuret tycks symbolisera både liv och 
känslor: ”Kvinnan snyftade, jag kände hennes hjärtdjur hoppa från hennes mage över i 
min hand.” (s. 161) 

Romanen tar sin början i studentlivet vid ett universitet. Protagonisten förs samman med 
vännerna Edgar, Kurt och Georg. Flertalet karaktärer som porträtteras i Hjärtdjur har 
verklighetsbakgrund. Eddy hävdar att Hjärtdjur är en berättelse om trauma och 
vittnesbörd som belyser terrorn hos Ceausescus diktatur och om dess bestående inverkan 
på dess överlevare. Det är en berättelse som karaktäriseras av känslan att förlora sina 
vänner. Den första, Lola hittas död genom självmord. Georg faller mot sin död från ett 
fönster en kort tid efter att ha flyttat till Tyskland. Den tredje vännen, Tereza avlider av 
cancer och den siste, Kurt återfinns hängd i sin lägenhet (Eddy 2000, p. 58). Berättarjaget 
återger händelser från Lolas eländiga liv då hon bedrev en slags prostitution bland de 
fattiga fabriksarbetarna och hennes ständiga behov av att låna de andras kläder. Lolas 
önskan var dock att komma upp sig i livet och hon blev partimedlem och fick sin röda 
bok. Hon blev snart ihop med en man, och hon skrev i dagboken ”den förste med vit 
skjorta” (s.25). En kort tid senare fann hennes rumskamrater henne i garderoben där hon 
hade hängt sig i någons skärp. Hennes självmord kan ses såsom ett slags politiskt 
motstånd där hon tvingats alienera sig själv från livet eller hotats med något så att hon 
gjort detta. Lolas dagbok återfinns senare i protagonistens ägo. I samband med 
terminsslutet väntar en obehaglig överraskning från studentkamraterna som berättarjaget 
delat rum med. Någon finner ett avskuret grisöra fastsytt i lakanen (s. 77).  

Tillsammans med vännerna Edgar, Kurt och Georg skildrar protagonisten deras fortsatta 
öden. Trion Edgar, Kurt och Georg återkommer ständigt som en slags pulserande enhet 
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genom större delen av romanen och mycket sällan är det en fråga om fristående 
beskrivningar av personerna. Det förekommer alltid i samma ordningsföljd. Initialerna i 
namnen Edgar, Kurt och Georg kan associera till förkortningen EKG 
(Elektrokardiogramm) och först i samband med Kurts död slutar vännerna omnämnas i 
denna ordningsföljd.35 

Efter studietidens slut började vännerna brevväxla. De var medvetna om att breven de 
skrev till varandra kunde bli öppnade. Genom att kontrollera huruvida breven blivit 
genomlästa brukade de lägga ned ett eller två hårstrån i brevet. Om hårstrået inte fanns 
kvar så visste de att brevet hade öppnats. Samtidigt fick vissa ord i brevväxlingen en 
särskild kod som endast mottagaren kunde tyda. Ordet ”nagelsax” betydde ”förhör”, ordet 
”skor” betydde ”husundersökning” och att vara ”förkyld” innebar skuggning. Det dröjer 
inte länge förrän de fyra vännerna blir tvungna att använda dessa kodord i sina brev.36 
Berättaren blir utsatt för förnedrande förhör av kapten Pjele (s. 87) och förlorar sitt jobb, 
vilket innebär bland annat förlust av rättigheten till matkuponger.  

Ytterligare en medlem, Tereza ansluter sig till gruppen. Hon blir protagonistens närmsta 
förtrogna, men hon övertygas samtidigt av kapten Pjele till att spionera på någon. Pjele 
skickar henne senare till Tyskland för att undersöka någons lägenhet. Hon blir dock 
avslöjad och måste lämna berättarjagets lägenhet. Att handlingens personer lever i vad 
man kalla för ett angiverisamhälle är också tydligt. Protagonistens väninna Tereza som är 
svårt cancersjuk övertalas av hemliga polisen att resa till Tyskland för att spionera i 
hennes lägenhet. Under den falska förespeglingen av ett kärt besök hos en gammal vän 
reser Tereza till berättarjaget. Väninnans mål med besöket uppdagas dock i tid och hon 
måste lämna lägenheten. 
 
Tereza är svårt cancersjuk och avlider senare av sin sjukdom. Georg, är den medlem som 
först väljer att emigrera. Han förblir sex veckor i livet efter att ha lämnat landet. Georg 
hittas ihjälslagen på en gata i Frankfurt. Han påstås ha fallit ut genom ett fönster. Kurt 
hittas senare avliden i sitt hem, hängd i ett rep. Hans död rubriceras såsom självmord, 
men Edgar och någon vet att hans bortgång i själva verket är icensatt av säkerhetsjänsten. 
Berättarjaget återger lakonskt deras öden i ett tidigare skede i berättelsen: "Säcken med 
floden tillhörde inte mig. Den tillhörde ingen av oss. Säcken med fönstret tillhörde inte 
mig. Den tillhörde senare Georg. Säcken med repet tillhörde långt senare Kurt." (s. 95) 

7.1.2 Beskrivning av samhället i Hjärtdjur 

Handlingen i Hjärtdjur ger tydliga referenser till den kommunistdiktatur som utvecklades 
i Rumänien mellan 1946-1989. Troligen utspelar sig handlingen i en större rumänsk stad 
under 1970-1980, men i och med karaktärernas etniska bakgrund (banatschwaber) 
förekommer även referenser till tiden före och efter andra världskriget.  
 

                                                      

35 Edgar, Kurt och Georg omnämns fortlöpande: 36, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 57, 59, 62, 63, 64, 66, 69, 
70, 72, 73, 74, 75, 76, 95. 
36 Se s. 76, 82, 83. 
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Romanen inleds med ett fristående citat som är en dikt skriven av den rumänske 
författaren Gellu Naum.37 Dikten återkommer flera gånger i romanen38, är av stor 
betydelse för hela handlingen samt anknyter till hur samhället ser ut: 
  

Alla hade en vän i varje litet moln 
så är det helt enkelt med vänner 
när världen är full av skräck 
även min mor sade att det var helt normalt 
vänner kommer inte i fråga 
tänk på mer seriösa ting 

 
Varför dikten valts att introducera romanen kan tolkas på flera sätt, men har troligen valts 
då den kan visa hur relationer människor emellan i en diktatur snabbt kan förändras. 
Pålitliga vänner kan egentligen inte finnas, eftersom det är omöjligt att veta vem som är 
- eller vem som kan bli en angivare. Diktaturen omvandlar grundläggande demokratiska 
värderingar som solidaritet och gemenskap. Istället blir misstänksamhet och rädsla det 
normala. Vännerna i molnen skulle kunna representera potentiella angivare, eller personer 
som försvunnit eller avlidit på grund av regimen. Även den omnämnda modern tycks 
bekräfta att det är normalt att vänner inte är något viktigt att anknyta till.  
 
Diktens innehåll påverkar hela handlingen. Enligt berättarrösten skulle hon och vännerna 
Edgar, Kurt och Georg deklamera dikten när de var rädda (s. 69). Protagonisten nämner 
även att dikten fanns i en av böckerna som hon, Edgar, Kurt och Georg läser när de träffas 
i sommarstugan i hemlighet. Ett exempel på hur handlingen knyter an till dikten gestaltas 
i följande stycke: 
 

Några moln fanns det alltid i staden eller en tom himmel. Och breven från min, din eller 
hans mor, som ingenting sade. Dikten gömde sin skrattande kyla. Den passade Edgars, 
Kurts och Georgs röster. Den var lätt att rabbla. Men att dagligen visa upp en skrattande 
kyla var svårt. Kanske var det därför vi måste deklamera dikten så ofta. Lita inte på falsk 
vänskap varnade Edgar, Kurt och Georg. Flickorna på rummet försöker med allt, sade de, 
precis som pojkarna. När de frågar: När kommer du tillbaka, menar de: Hur länge blir du 
borta? (s. 74). 

 
Dikten används även som en markering av det nya samhällets normer och värderingar i 
motsats till det gamla samhället före kommunistregimen. Att tänka på dikten eller 
deklamera den betraktas av den hemliga polisen som ett allvarligt avvisande av allting 
det nya samhället står för. Detta framkommer tydligt i kaptenen Pjeles ord till Edgar, Kurt 
och Georg: 

Kapten Pjele sade till Edgar, Kurt och Georg, att dikten uppmanade till flykt. De sade: 
Det är en gammal folkvisa. Kapten Pjele sade: Det hade varit bättre om någon av er hade 
skrivit den själv. Det hade varit illa nog, men det här är ännu värre. Dessa sånger var 
kanske en gång folkvisor, men det var ju andra tider då. Den borgerliga godsägarregimen 
är för länge sedan besegrad. Idag sjunger vårt folk andra sånger. 

Individen som bryter mot officiella normer och värderingar blir utesluten ur samhället 
genom offentliga möten där alla deltagande tydligt tar avstånd från denne. Den offentliga 

                                                      

37 Gellu Naum (1915-2001) var en rumänsk författare, poet och dramaturg. 
38 Se. s. 69, 73, 88. 
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uteslutningsprocessen sker även om den normbrytande individen inte är fysiskt 
närvarande. Protagonisten i Hjärtdjur beskriver vid två olika tillfällen (s 27-28 och 30) 
mötet i högskolans stora aula efter Lolas död där ett hundratal människor var närvarande 
för Lolas uteslutning ur partiet och utskrivning från universitetet:        

Någon stod i talarstolen och sade: Hon har lurat oss alla, hon förtjänar inte att vara 
studentska i vårt land och medlem i vårt parti. Alla applåderade. (s. 27) 

Efter hennes död sätts Lolas bild i skyltskåpet på studenthemmet tillsammans med en text 
som betonar samhällets förakt mot hennes självmord och markerar Lola som en skam för 
hela landet (s. 26). Herta Müller har i essäsamlingen Hunger och siden (2011) 
uppmärksammat en incident som kan kopplas samman med berättelsen om Lola i 
romanen. En gravid medicinstudent gjorde abort på sig själv och blev allvarligt sjuk av 
ingreppet. Av rädsla för att besöka ett sjukhus får vård valde hon självmord som sista 
utväg. Müller skriver att ’Studenten uteslöts i närvaro av andra studenter post mortem ur 
partiet och ströks ur universitetsmatrikeln. I hallen i studenthemmet där hon hade hängt 
sig sattes ett foto av henne upp. Till fotot fogades en text som beskrev den döda 'som en 
dålig förebild’. (Müller 2011, s. 95) 

I samhället som beskrivs i Hjärtdjur får individen inte ge uttryck för värderingar som 
avviker från officiella värderingar. Att detta leder till dubbelmoral beskrivs av 
protagonisten i ett samtal på studenthemmet i samband med Lolas inträde i partiet. En av 
studenterna ifrågasätter Lolas lämplighet som partimedlem eftersom hon går i kyrkan. 
Lola påpekar att många partimedlemmar gör samma sak, vilket inte utgör ett problem så 
länge de är noga med att dölja bekantskapen med andra som går i kyrkan. En annan 
student håller med om att det finns två olika typer av normer och värderingar som behöver 
följas:   

Någon sade, du går ju i kyrkan. Och Lola sade, det gör de andra med. Man får bara inte 
visa, att man känner den andre. Någon sade, Gud sköter om dig där uppe och partiet här 
nere. (s. 24) 

Dubbelmoral och rädsla leder dock till en djup osäkerhet kring vad som räknas som 
acceptabelt beteende i samhället. På mötet i högskolans stora aula efter Lolas död är 
deltagarna mycket noga med att rösta på rätt sätt för Lolas uteslutning ur partiet och 
applådera tillräckligt länge för att bevisa sitt godkännande av det officiella beslutet: 

På kvällen sade någon i kvadraten: Eftersom alla var nära att gråta, applåderade de för 
länge. Ingen vågade vara den som först slutade. Alla tittade på andras händer när de 
applåderade. Några hade slutat men blev rädda och började applådera igen. (s. 27) 

Var och en tittade på den andres uppsträckta arm när han sträckte upp sin egen. Om inte 
den egna armen var lika högt upp i luften som den andres, var det många som sträckte 
ytterligare en smula på armbågen. (s. 30)  

Individer som väljer att fysiskt utesluta sig själva från samhället, antingen genom 
självmord som Lola eller genom att senare lämna landet som protagonisten, Edgar, Kurt 
och Georg, får inte behålla makten över sina egna beslut. Stor vikt läggs vid Lolas 
offentliga uteslutningsprocess trots att hon redan är död. När protagonisten, Edgar, Kurt 
och Georg flyttar utomlands fortsätter förföljelserna och hoten från hemliga polisen. 
Protagonistens vän Tereza skickas utomlands för att övervaka henne och rapportera om 
de minsta detaljerna ur hennes liv.  
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Protagonisten i Hjärtdjur har inget namn utan refererar till sig själv som någon. Denna 
avsaknad av tydlig identitet skulle kunna kopplas till rädsla och den omfattande kontroll 
och makt som samhället utövar över individen. Berättarrösten påpekar tydligt att hon 
kunde heta någon precis som alla andra på studenthemmet: 

Kanske hette jag under de första tre åren i denna kvadrat någon. Eftersom alla utom Lola 
kunde heta någon. För någon i den ljusa kvadraten gillade inte Lola. Och det var alla. (s. 
16) 

Eddy beskriver väl omständigheterna och påpekar att genom Lolas kvarlämnade 
anteckningsbok blir protagonisten inte enbart vittne till Lolas liv och drömmar. Det gör 
henne samtidigt till en dissident eftersom hon delar den förbjudna informationen med sina 
vänner. Genom att ta till sig Lolas vittnesbörd och återskapa det för sina vänner lär hon 
sig att förstå diktaturens brott och förstår att hon själv ingår i ett nationellt trauma (Eddy 
2000, p. 60). 

7.1.3 Förhören med kapten Pjele 

I romanen förekommer ett flertal ingående beskrivningar av förhören med en viss kapten 
Pjele. Protagonisten och hennes vänner Edgar, Kurt och Georg kallas till förhör vid 
upprepade tillfällen. Kapten Pjele frågar dem om dikten (det fristående citatet som inleder 
romanen) och anklagar dem för att vara statsfientliga och kriminellt organiserade. Han 
betraktar dem som asociala eftersom de inte lever enligt samhällets normer och 
värderingar, vilket tyder på protagonistens och hennes vänners isolering i samhället.   
 

Kapten Pjele sade: Du livnär dig på privattimmar, folkhets och hor. Allt mot lagen. 
Kapten Pjele satt vid sitt stora, polerade skrivbord och jag vid den andra väggen […] (s. 
165-166) 
 
Till Edgar och Georg hade kapten Pjele en vecka senare sagt att de levde av folkhets och 
parasiterande. Allt mot lagen. Läsa och skriva kan alla i detta land. Om man så vill skriver 
var och en dikter utan att vara statsfientlig och kriminellt organiserad. Vår konst gör 
folket av sig självt, för det behöver vårt land ingen handfull asociala personer. Om ni 
skriver på tyska, res då till Tyskland. Kanske känner ni er mer hemma i gyttjan där. Jag 
trodde att ni skulle få lite mer förstånd. (s. 166) 

Förhören utgör tydliga exempel på maktlöshet då de förhörda individerna inte har någon 
kontroll över situationen de befinner sig i. Kurt tvingas äta ett papper med dikten medan 
kapten Pjeles hund attackerar honom (s. 74). Edgar tvingas stå en timme i ett hörn utan 
att få röra sig medan hunden är redo att attackera honom vid minsta rörelse. Georg tvingas 
ligga på magen med armarna i kors på ryggen en längre tid medan hunden vaktar honom.  
 
Protagonisten tvingas stå naken i ett hörn och högt sjunga kapten Pjeles omskrivning av 
dikten (s. 88): 

 
Jag hade tre vänner i varje litet moln 

så är det helt enkelt med horor 
när världen är full av moln 

även min mor sade att det var helt normalt 
tre vänner kommer inte i fråga 

tänk på mer seriösa ting 
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Förnedring, dödshot och fysiskt våld förekommer ofta i förhören. Protagonistens skräck 
är påtaglig: 
 

Vid nästa förhör sade kapten Pjele: Idag sjunger vi utan papper. Jag sjöng, den säkra 
skräcken kom på melodin igen. Jag glömde den aldrig mer. Kapten Pjele frågade: Vad 
gör en kvinna med tre män i sängen? Jag teg. Det måste ju bli ett fasligt ståhej, som vid 
ett hundbröllop, sade kapten Pjele. Men gifta er vill ni ju inte, det kan bara bli par, inte 
en flock. Vem tar du som far till ditt barn? Jag sade: Av att prata får man inga barn. Åjo, 
åjo, sade kapten Pjele, en guldgosse får man kvickt. Innan jag fick gå, sade kapten Pjele: 
Ni är en dålig sådd. Dig stoppar vi i vattnet. (s. 90) 

I sin artikel ”’In Allem ist der Riss:’ Trauma, Fragmentation, and the body in Herta 
Müller’s Prose and Collages (2005b) diskuterar Lyn Marven hur fysiskt våld i skildring 
av förhöret är sammanlänkad med kroppens fragmentering och självförfrämligande. 
Fragmenteringen innebär att kroppen eller kroppsdelar uppfattas som separata och 
självständiga enheter. Marven påpekar att offer för våld ofta reagerar på den upplevda 
skräcken genom att uppfatta den egna kroppen som skild från självet:   
 

The more acute of the physical terror, the more fragmented the body becomes; emotions 
are externalized and detatched, and the body is reduced to its component parts. (Marven 
2005b p. 399) 
 

Marven skriver att denna form av trauma särskilt sammankopplas med romanerna 
Hjärtdjur och Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv. (ibid.). Denna 
nedbrytningsprocess återfinns i Hjärtdjur i ett samtal mellan protagonisten och Tereza då 
protagonisten berättar hur ett förhör går till. Hon återger en mycket detaljerad lista på alla 
sina tillhörigheter som vid förhörtillfället skrevs upp i ett formulär. Protagonisten 
anmärker att hon började tänka på en egen lista med alla sina kroppsdelar eftersom hon 
inte blev uppskriven i den officiella listan:   
 

1 jacka, 1 blus, 1 par byxor, 1 par strumpbyxor, 1 par trosor, 1 par skor, 1 par örhängen, 
1 armbandsur. Jag var helt naken, sade jag.  
1 adressbok, 1 pressad linblomma, 1 pressat klöverblad, 1 kulspetspenna, 1 näsduk, 1 
ögontusch, 1 läppstift, 1 puderask, 1 kam, 4 nycklar, 2 frimärken, 5 spårvagnskort. 
1 handväska. 
Allt var uppskrivet i rubriker på ett papper. Mig själv skrev kapten Pjele inte upp. Han 
tänker bura in mig. Det kommer inte stå på någon lista att jag hade 1 panna, 2 ögon, 2 
öron, 1 näsa, 2 läppar, en hals, när jag kom hit. Jag har fått veta av Edgar, Kurt och Georg 
att det finns fängelser nere [i] källaren. Jag ville göra listan på min kropp i huvudet mot 
hans lista. Jag kom bara till min hals. (s. 121-122) 

 

Fragmenteringen är inte begränsad till förhörtillfällen eller till protagonistens kropp. Efter 
förhören börjar hon betrakta även andra människors kroppar som fragmenterade. Ett 
exempel återfinns i ett vardagligt samtal med grannens barnbarn då protagonisten 
fokuserar på barnets vita knästrumpor istället för barnet:  
 

Frau Grauberg öppnade dörren. Hennes barnbarn gick med vita knästrumpor på gatan, 
vände ännu en gång ansiktet mot henne vid grinden, sedan mot oss båda och sade: Ciao. 
Och jag sade: Ciao. När fru Grauberg, herr Feyerabend och jag mer hade tittat efter de 
vita knästrumporna än efter barnet, slog fru Graubergs dörr igen. (s. 121) 

 

För att kunna kommunicera med varandra kommer protagonisten och hennes vänner 
Edgar, Kurt och Georg överens om att alltid lägga ett hårstrå i breven för att veta om dessa 
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har öppnats. Tre nyckelord används för att meddela om förhör (nagelsax), 
husundersökning (skor) och skuggning (förkyld). Andra ofta återkommande nyckelord är 
skärp och säck. Skärpet som Lola hängde i när hon hittades i garderoben blir det 
symboliska fragmentet som protagonisten refererar till när hon tänker på Lola. 
Protagonisten använder ofta säck i samband med döden som konsekvens av hemliga 
polisens dödshot. Müller har i Cristina und ihre Atrappe oder Was (nicht) in den Akten 

der Securitate steht (2009) redogjort för hur en husundersökning kunde gå till: 
"Säkerhetstjänsten kom och gick som den ville, när vi inte var hemma. Ofta fanns tecken 
som kvarlämnade, cigarettfimpar, tavlor som lagts på sängen och stolar som bytt plats." 
(Müller 2009, [min övers.] s. 24).39 

7.1.4 Flykt 

I romanen refererar protagonisten till flykt vid flera tillfällen.40 Hon beskriver hur alla i 
landet levde i hemlighet med tanken på flykt och vilka flyktplaner de funderade på: simma 
över Donau, springa över fält, bygga ballonger av lakan, stiga på godståg. Protagonisten 
beskriver hur människor planerar att köpa terrängkartor på lantmäteriet och vänta på 
dagar med dimma då det kan vara lättare att gömma sig och undvika att bli skjutna eller 
attackerade av vakternas hundar. Även mutor till banvakter ingår i planerna. Maken till 
protagonistens sömmerska lyckas faktiskt fly genom att simma över Donau. Han gör detta 
i största hemlighet, utan att ens diskutera planerna med sin hustru. Sömmerskan får senare 
höra att maken befinner sig i Kanada efter ett samtal med makens syster. 

Flyktplanerna beskrivs av protagonistens vän Edgar i ett samtal med protagonisten som 
en reaktion på diktatorns regim. Edgar påpekar även att alla skulle stanna kvar i landet 
om diktatorn tvingades fly. Detta kan tolkas som kulturellt förfrämligande då individerna 
tar avstånd från samhället de lever i och dess värderingar: 

Det var bara diktatorn och hans vakter som inte ville fly. Man såg det i deras ögon, på 
deras händer och läppar: De kommer ännu idag och i morgon att gräva kyrkogårdar med 
hundar och kulor. Men också med skärpet, med nöten, med fönstret och med repet. (s. 
47) 
Vi ville inte lämna landet. Ville inte stiga ned i Donau, inte upp i luften, inte in i en 
godsvagn. Vi gick i den vildvuxna parken. Edgar sade: Om den riktige var tvungen att 
gå, skulle alla andra stanna kvar i landet. (s. 58) 

 
I samtal mellan protagonisten och Edgar framkommer samtidigt att hemliga polisen kan 
sprida rykten för att uppmana människor till flykt eller till att prata med varandra om 
flykt, trots att flykt är officiellt förbjudet och de som planerar att fly riskerar att straffas 
med döden. Vakternas syfte är att öka antalet gripanden för att få högre lön. Att vakternas 
beteende belönas istället för att straffas av regimen tyder på normlöshet: 

Jag visste då ännu inte att vakterna behövde detta hat för sin dagliga noggrannhet i det 
blodiga arbetet. Att de behövde hatet för att kunna fälla domar för sin egen lön. Domar 
kunde de bara fälla över sina fienden. Vakterna bevisade sin pålitlighet genom antalet 
fiender. Edgar sade att den hemliga polisen själv spred rykten om diktatorns sjukdomar 

                                                      

39 I boken återger Müller främst sin egen historia baserad på den aktfil som Securitate upprättade om 
henne 1983.  
40 Se s. 47, 49, 58, 59, 68, 118. 
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för att driva människor på flykt och sedan gripa dem. För att locka människor att skvallra 
och sedan gripa dem (s. 49). 

 
7.1.5 Protagonistens familjebakgrund 
 
I handlingens centrum i Hjärtdjur finns protagonisten och tre andra studenter med samma 
etniska bakgrund. ”Edgar, Kurt, Georg och jag” är banatschwaber och får problem med 
den hemliga polisen. De fyra vännerna diskuterar vid flera tillfällen sina  
familjebakgrunder och uppbrott hemifrån. Protagonisten återkommer ofta till barndomen 
och familjens förflutna. Fokus hamnar på andra världskriget och det fascistiska arvet i 
bysamhället som kännetecknas av det öppna stödet till Hitler och det nazistiska Tyskland. 
Protagonisten gör flera anspelningar på faderns soldatliv:  
 

Min far var fortfarande ute i kriget, levde på att sjunga och skjuta i gräset. Älska behövde 
han inte. Gräset skulle ha behållit honom. För när han såg himlen i byn där hemma, växte 
åter en bonde innanför skjortan och han återupptog sitt arbete. Den hemvändande hade 
grävt kyrkogårdar och måste avla mig. Jag blev hans barn och var tvungen att växa mot 
döden. Man talade till mig i en snäsande ton och tittade blixtsnabbt upp i mitt ansikte. 
Men ingen frågade mig någonsin i vilket hus, på vilken plats, vid vilket bord, i vilken 
säng och i vilket land som jag hellre skulle velat vara än att gå omkring, äta, sova eller 
älska någon i skräck där hemma. (s. 35) 

 
Texten är ett exempel på kulturellt förfrämligande (cultural estrangement). Protagonisten 
tycks alienerad från faderns förflutna som SS-soldat och tar samtidigt avstånd från sin 
uppväxt. Faderns liv som frivillig soldat i tyska armén och det faktum att han har dödat 
beskrivs med eufemismen ’gräva kyrkogårdar’. Protagonisten betonar att fadern 
återvände hem och växlade lätt från den militära till den civila vardagen utan att ångra 
sina livsval eller sina handlingar:  
 

Fadern hade aldrig behövt fly. Han hade marscherat sjungande ut i världen. Han hade 
grävt kyrkogårdar i världen och sen snabbt lämnat platserna. Ett förlorat krig, en hemvänd 
SS-soldat, en nystruken sommarskjorta låg i skåpet, och på faderns huvud växte ännu 
inget grått hår. (s. 18) 

Även protagonistens mormor hade under andra världskriget anmält en granne för att ha 
varit emot führern och inte kommit till den lokala uppställningen för hakkorsflaggan. 
Grannen blev gripen och återvände aldrig hem (s. 89). 
 
Eufemismen ’gräva kyrkogårdar’ återkommer flera gånger i Hjärtdjur, både i samband 
med protagonistens och hennes vänners bakgrund och i samband med referenser till 
Ceausescuregimen. Protagonisten anmärker att diktatorn och hans vakter kommer att 
fortsätta gräva kyrkogårdar med hundar, kulor, skärpet, nöten, fönstret och repet (s. 47). 
Dessa ord refererar till Lolas död samt alla som dog medan de försökte fly. Nöten 
refererar till Terezas cancerdöd medan fönstret och repet hänvisar till Kurt och Georg. 
Detta skulle kunna tolkas som ett dubbelt kulturellt förfrämligande eftersom 
protagonisten är samtidigt alienerad från det fascistiska arvet i det schwabiska 
bysamhället och från det nutida samhället representerat av kommunismen. Om Edgars 
familjebakgrund fäller protagonisten följande: 
 

Edgars morbröder var SS-soldater som stannat kvar i främmande land. Det förlorade kriget drev 
dem bort i avlägsna riktningar. De hade grävt kyrkogårdar vid dödskalleförbanden och skildes åt 
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efter kriget. De bar på samma börda inne i huvudet. De sökte aldrig upp varandra mer. De tog sig 
en kvinna från trakten och byggde med henne ett spetsigt tak, den spetsig gavel, fyra fönster med 
gräsgröna spöjsrar och ett staket med gräsgröna spjälor i Österrike och Brasilien. (s. 56)  

 
I ett samtal med protagonisten angående Tereza påpekar Kurt att de som grävde 
kyrkogårdar under Hitlers eller Antonescus tid fortsatte göra detsamma under Stalins och 
senare Ceausescus tid:  
 

Som spioner är alla användbara, sade Kurt, antingen de varit hos Hitler eller Antonescu. 
Med sitt ärr på tummen tyckte jag att han liknade djävulsbarnet. Några år efter Hitler grät 
de alla för Stalin, sade han. Sedan dess hjälper de Ceausescu att gräva kyrkogårdar. (s. 
155)  

Samtalet mellan protagonisten och Kurt förvandlas till en dispyt och protagonisten blir 
arg eftersom hon inte längre vet vad hon ska tro och vem hon ska lita på: 

Jag hatade hans smutsiga fingernaglar, för att Tereza misstrodde dem. Jag hatade hans 
sneda haka, för att den nästan övertygade mig. (s. 155) 

Samtalet äger rum efter att Tereza öppet hånar partimedlemmarna som har samlats till 
möte inför Terezas inträde i partiet (s. 152). Efter mötet återvänder Tereza inte till 
fabriken. Kurt beskriver Terezas agerande på mötet som barnsligt men inte politiskt, 
vilket protagonisten inte håller med om. Hon upplever att hon inte längre förstår 
händelserna och inte vet vilket beslut hon ska fatta, vilket kan relateras till meningslöshet 
som dimension av alienation.   

Relevant för protagonistens etniska erfarenhet är också romanens fokus på Ceausescu 
regimen och avsaknad av tydliga referenser till diktaturregimen under Ceausescus 
föregångare Gheorghiu-Dej (1901-1965). Detta uppmärksammas i John J. Whites artikel 
”’Die Einzelheiten und das Ganze’: Herta Müller and Totalitarianism”:  

Although the Antonescu-Ceausescu regimes parallel is often introduced into Müller’s 
works (usually not by actually naming Antonescu himself but simply by referring in 
generalized terms to the activities of his German henchmen), one would have to look long 
and hard for any mention of the ruthlessly Stalinist dictatorship of Gheorghiu-Dej which 
began in 1947 (with the declaration of a People’s Republic) and lasted until 1965. (Haines 
1998, p. 83) 
 

Enligt denna tolkning kan avsaknaden av tydliga referenser till Gheorghiu-Dej regimen 
bero på det faktum att den betydligt mer intensiva terror som karaktäriserade perioden 
före Ceausescu drabbade rumäner och andra etniska grupper i samma utsträckning. Under 
Ceausescuregimen blev däremot etniska minoriteteter särskilda måltavlor, framförallt 
som potentiella sabotörer eller på grund av möjliga samband med utlandet. 
 
7.2 Referat av Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv 

Romanen utspelar sig i Rumänien under kommunisttiden. Protagonisten är en ung kvinna 
vars berättarröst, eller ”berättarjag” följer läsaren genom hela handlingen. Samtliga 
moment i romanen utspelar sig på samma plats under en och samma dag, nämligen på en 
spårvagn där den unga kvinnan befinner sig. Berättelsen startar in medias res. 
Protagonisten är på väg till ett förhör hos säkerhetspolisen. Under spårvagnsfärden får 
läsaren ta del av hennes innersta tankar och livshistoria. Läsaren får veta varför hon är på 
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väg till ytterligare ett förhör och att förhören på senaste tiden återkommer allt oftare. 
Ibland har det endast varit det ett par veckor mellan dem (s. 5). Mentalt sett har hon redan 
förberett sig hemma och packat ner en handduk, tandborste och tandkräm i väskan om 
det värsta skulle inträffa, att hon blev kvarhållen på obestämd tid, och inte fick återvända 
hem (s. 6).  Flera av karaktärerna som förekommer i spårvagnen väcker flera associationer 
hos kvinnan och får henne att anknyta till tidigare upplevelser. I handlingen associerar 
hon även till sin alkoholiserade man Paul, sina föräldrar och sin arbetskamrat Lilli som 
blev skjuten av en gränsvakt under ett flyktförsök. Man vet att protagonisten är på väg till 
ett förhör, men inte om hon verkligen kommer fram, eller om hon kommer tillbaka från 
förhöret.  

Protagonisten är fabriksarbetare och kallas till förhör efter upptäckten av hemliga lappar 
med meddelanden insydda i de kostymer fabriken ska exportera utomlands. Lapparna 
upptäcks i kostymer som ska skickas till Italien, Sverige och Frankrike, men inte alla är 
skrivna av protagonisten. Nelu, en annan anställd på fabriken som också är partimedlem, 
anmäler henne till säkerhetstjänsten men förnekar att han har gjort det. Protagonisten 
misstänker att antingen Nelu eller någon annan anställd på fabriken har placerat en del av 
lapparna i kostymerna. Detta försätter henne i en komplicerad situation med långtgående 
konsekvenser eftersom brottet anses som mycket allvarligt. Protagonisten får först 
skriftliga tillrättavisningar men blir sedan avskedad från fabriken och kallas till upprepade 
förhör hos major Albu. 

I romanen ges inblickar i protagonistens familjesituation. Hon skiljer sig från sin första 
make och lever ett tag tillsammans med Paul. Relationen påverkas av både Pauls 
alkoholberoende och protagonistens förhör. Paul hamnar i en motorcykelolycka en kort 
tid efter att protagonisten blir hotad av major Albu som anmärker att trafikolyckor kan 
hända. Till slut skiljer sig protagonisten från Paul och flyttar till en ny lägenhet. Hon 
ångrar ingenting förutom att hon i det tre år långa äktenskapet hade stannat två år för 
länge. Hennes tankar återvänder hela tiden till alla förhör hon blivit kallad till.  

Handlingen slutar med att protagonisten funderar på att sluta gå till förhören samtidigt 
som hon förstår att detta inte skulle fungera. Hon undrar om hon håller på att bli galen. 
Handlingen har inget tydligt avslut och protagonistens öde förblir oklart. 

7.2.1 Beskrivning av samhället i Idag hade jag helst inte velat träffa mig 

själv 

I romanen beskrivs samhället ur protagonistens perspektiv. Precis som i Hjärtdjur har 
protagonisten inget specifikt namn utan refererar till sig själv som ”jag”. I romanen saknas 
tydliga historiska referenser och det är svårt för läsaren att tidsbestämma handlingen. Det 
finns inte heller tydliga referenser till någon specifik etnisk grupp som protagonisten 
skulle kunna tillhöra. Marven skriver dock angående det historiska perspektivet: 

Heute wär ich mir lieber nicht begegnet, the most recent novel is set entirely within the 
space and time of the Ceausescu regime, suggesting that Müller is increasingly able to 
focus unflinchingly and in detail on the repression (Marven 2005b, p. 397). 

Romanens titel ”Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv” tyder på protagonistens 
självförfrämligande. Redan i början av romanen anges skälet till protagonistens 
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avståndstagande från sig själv, dock utan någon förklaring om varför hon så ofta kallas 
till förhör: 

Jag är kallad till förhör. Torsdag prick klockan tio. Jag blir allt oftare kallad. Tisdag prick 
klockan tio, lördag prick tio. Onsdag eller måndag. Som om åren vore en enda vecka 
förvånas jag redan över att det snart är vinter igen efter den sena sommaren. Som om åren 
vore en enda vecka förvånas jag redan över att det snart är vinter igen efter den sena 
sommaren. (s. 5)      

Det är inte bara protagonisten som har förlorat den normala tidsuppfattningen. På väg till 
förhöret anmärker hon att spårvagnen inte har någon bestämd tidtabell (s. 5). Denna till 
synes mindre detalj tyder dock på ett samhälle som präglas av normlöshet.  

Samhället som beskrivs i ”Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv” präglas av 
fattigdom och brist på basala varor som matprodukter. Fattigdomen är kronisk eftersom 
befolkningen redan har vant sig vid den och slutat protestera:  

Kort före klockan fyra har skåpbilarna anlänt nere på affärsgatan. De sliter sönder 
tystnaden, väsnas mycket och levererar lite, några lådor med bröd, mjölk och grönsaker 
och många med sprit. Om maten tar slut där nere finner sig kvinnorna och barnen i det, 
köerna löser upp sig och man går hem. Men om flaskorna tar slut förbannar männen sina 
liv och tar fram kniven. (s. 9-10) 

Både bristen på reaktion hos kvinnorna och barnen i matkön samt männens våldsamma 
alkoholrelaterade protester är ett uttryck för maktlöshet. Protesterna och våldet har inget 
tydligt syfte att förändra situationen befolkningen befinner sig i: 

De första slagsmålen börjar för att de inte hittar någon sprit, de andra för att de är 
berusade. (s. 9-10)   

Protagonisten beskriver i detalj de magra människorna med slitna kläder som sitter på 
spårvagnen tillsammans med henne, hur de jämför sig med varandra samt avunden och 
föraktet som minsta olikheten kan leda till: 

Arbetarklassen söker efter olikheter, det finns ingen jämlikhet på morgnarna. (s. 12)  

Det är ett samhälle där människor är isolerade från varandra och vänds mot varandra. 
Berättelsen domineras av verbalt och fysiskt våld, alkoholmissbruk, hemligheter och 
trasiga relationer. En närstående kan när som helst bli en angivare. En individ kan när 
som helst beskyllas för att ha gjort något fel och kallas till förhör utan att ha någon makt 
att påverka sin situation:     

Man kan alltid beskylla oss för något även om vi sover till nästan mitt på dagen. I vilket 
fall beskyller man oss alltid för något som inte mer går att ändra på. (s. 13) 

Det går inte heller att fly från samhället. De som försöker riskerar att straffas med döden. 
Protagonistens arbetskamrat Lilli försöker fly men blir ihjälskjuten av en ung gränsvakt.  
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7.2.2 Förhören med major Albu 

Förhören har en central roll i romanens handling. Den styr alla aspekter i protagonistens 
liv som domineras av rädsla för att bli kallad till major Albu:    
 

SEDAN KLOCKAN TRE i morse har jag legat och lyssnat på väckarklockans tickande: 
kallad, kallad, kallad…I sömnen sparkar Paul kors och tvärs omkring sig i sängen och 
rycker till så snabbt att han själv blir rädd utan att vakna. Det har blivit en vana. Min 
sömn är borta. Jag ligger vaken och vet jag måste blunda för att kunna somna om igen. 
Men jag blundar inte. Jag har ofta glömt bort hur man gör när man sover och har varit 
tvungen att lära mig det på nytt. (s. 8) 
 

Det är inte tydligt från början vad syftet med förhören är. Protagonisten verkar inte förstå 
vad syftet är och verkar inte ens tro att förhören överhuvudtaget har ett syfte. I spårvagnen 
på väg till major Albu föreställer hon sig att mötet kommer att bli precis som alla tidigare 
möten. Hon beskriver det verbala och fysiska våldet som hon utsätts för när major Albu 
tar hennes hand, trycker smärtsamt ihop naglarna på henne, ger henne en spottvåt 
handkyss och gör negativa kommentarer om hennes utseende och hälsa (s. 6-7). Gesten 
härmar det vanliga sättet en man skulle hälsa en kvinna på, vilket protagonisten upplever 
som mycket förnedrande. Hennes totala maktlöshet visas i övertygelsen att major Albu 
vet alla detaljer av hennes liv, inklusive vad som hände med hennes mormors tänder: 

Jösses, vad ditt tandkött skrumpnar, som om du vore din egen mormor. 
Min mormor blev inte gammal, säger jag, hon hann aldrig tappa sina tänder. Vad som 
hände med min mormors tänder, vet säkert Albu, därför nämner han dem. (s.7)     

Att förhören har ett förutbestämt utfall som protagonisten inte har makt att ändra på 
framkommer tydligt i major Albus övertygelse om att hon är skyldig: 

Major Albu säger: Man ser vad du tänker, det är meningslöst att förneka, vi förlorar bara 
tid. (s. 15) 

Händelseförloppet som ledde till att protagonisten blev kallad till upprepade förhör 
beskrivs senare i romanen. Nelu, en partimedlem och högre uppsatt tjänsteman på 
fabriken där protagonisten jobbade, hade tilldelats ansvaret att välja ut olika knappar till 
kappor som skulle exporteras till Frankrike. Han fick även själv välja ut en medarbetare 
till detta uppdrag. Protagonisten blev tillfrågad och accepterade uppdraget som en 
välkommen omväxling i arbetsuppgifterna. Efter hemkomsten från en tio dagar lång 
tjänsteresa avvisade protagonisten Nelus försök att fortsätta deras förhållande. Nelu blir 
fysiskt våldsam mot henne och som hämnd anmäler han henne för att ha sytt in i byxor 
som skulle exporteras till Italien tio små lappar med texten ”Ti aspetto” (’jag väntar’), sitt 
namn och sin adress. Nelu förnekar att han angav henne, men protagonisten blir utredd 
på fabriken. Nelu pläderar för ett straff för landsförräderi. Domslutet ”prostitution på 
arbetsplatsen” färdigställs i ett möte där protagonisten inte får närvara (s. 49-50). Hon blir 
inte avskedad men får två skriftliga tillrättavisningar. Kort därefter hittas tre ytterligare 
lappar i byxor till Sverige med meddelandet ”Många hälsningar från diktaturen” som 
liknade protagonistens lappar men inte hade skrivits av henne (s. 51). Protagonisten blir 
avskedad och kallas till förhör hos major Albu.  
 
De upprepade förhören leder till att protagonisten delvis tycker synd om sig själv och är 
samtidigt likgiltig inför sig själv, vilket tyder på självförfrämligande: 
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Och jag tyckte också synd om mig själv, bara så jag kunde komma på minuten punktlig 
till major Albu. Och likgiltig inför mig själv var jag också, jag tyckte jag förtjänade 
förhören som ett straff för min dumhet. Men inte av den anledning som Albu framställde. 
Genom ditt förhållningssätt blir alla kvinnor i vårt land sedda som horor. Hur då blir, 
lapparna har ju aldrig kommit fram till Italien. Tack vare dina kollegors omtanke, sade 
han. Vadå hora, jag ville bara ha en italienare, och honom ville jag gifta mig med, horor 
vill ha pengar, inte gifta sig. Äktenskapets fundament är kärleken, bara kärleken, vet du 
över huvud taget vad det är. Du ville sälja dig till Marcellokillarna som ett fnask. (s. 52) 

 
Vid ett senare tillfälle får hon höra att hon även anklagas för att ha sytt in lappar i kläder 
till Frankrike, vilket hon inte gjorde (s. 142). Hon misstänker att det var Nelu eller någon 
annan fabriksarbetare som hade ansvaret för de falska lapparna. Mötena med Nelu på 
fabriken börjar likna förhören med major Albu: 
 

Istället kallade Albu mig till förhör, så ofta han ville. Och på arbetet höll Nelu ögonen på 
mig. (s. 52) 

 
Både Nelu och major Albu ställer upprepade frågor om lapparna och förnedrar henne 
genom att använda obscena ord. Protagonisten blir arg och svarar på Nelus 
förolämpningar, men inför major Albu är hon framförallt rädd och vågar inte svara 
tillbaka på samma sätt. Protagonistens upplevelse av att helt tappa kontrollen över sitt liv 
uttrycks i hennes känsla av att hon håller på att bli galen: 
 

Kommer Albu att säga något påhittat till mig innan jag tillåts återvända hem. För att jag 
ska bli halvt galen tills i morgon (s. 143).  
 

Normlösheten i de långa förhören visas tydligt när protagonisten tvingas skriva namnen 
på alla italienare hon kände. Major Albu blir arg när hon fortsätter med att säga sanningen, 
d v s att hon inte kände några italienare. Han anklagar henne för att ljuga trots att han vet 
att detta inte stämmer. Han blir även fysiskt våldsam, gör ett utfall mot hennes en tinning, 
drar henne i håret genom kontoret till fönstret och tvingar sen henne att sitta igen (s. 141-
142). Protagonisten skriver namnet Marcello eftersom det var det enda italienska namnet 
hon kunde komma på. Detta leder till en lång rad frågor som major Albu ställer för att 
tvinga henne att ljuga, medan han anklagar henne för att hon ljuger (s. 141-142). Ett av 
de kusligaste momenten i handlingen är när protagonisten hittar ett avhugget finger i sin 
väska (s.144). Hon kastar asken med fingret i floden: 
 

Albu nämner aldrig fingret. Inte jag heller. Denna genomskinliga, lurpassande glömska nästa dag 
prick klockan tio. Vid varje handkyss blixtrar den igenom, ännu idag. (s. 145) 

 
Förhören påverkar inte bara protagonisten utan även andra personer i hennes närhet. Vid 
ett tillfälle blir både protagonisten och hennes man Paul hotade av major Albu. I samband 
med sin vanliga handkyss påpekar major Albu att han vet att protagonisten och Paul ofta 
åker till floden, och att trafikolyckor händer (s. 126). Även protagonistens granne herr 
Micu kallas till förhör angående protagonisten (s. 195).  

Hon har ingen möjlighet att avsluta förhören, trots att hon vid flera tillfällen bestämmer 
sig för att inte åka till major Albu när hon blir kallad. Hennes man Paul påpekar att detta 
skulle betraktas som ett ännu allvarligare brott: 

Om du inte går, kommer de ju och hämtar dig, då har de dig för alltid. (s. 214) 
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Handlingen som börjar med resan till förhöret har inget tydligt slut. Romanen avslutas 
med protagonistens uppmaning till sig själv om att inte bli galen (s. 216). Müller har i 
essän ’Normens tickande’41 beskrivit kopplingen mellan minne och glömska i individens 
möte med diktaturen: ”Möten med underrättelsetjänsten glömmer man inte. Den som idag 
säger att han förträngt sådant, ljuger.” (Müller 2011, s. 118). 

7.2.3 Fabriksarbetet som alienerande situation 

En utmärkande händelse som klassificerar sig för dimensionen självförfrämligande är 
berättarjagets redogörelse för sin tid som anställd fabriksarbetare. I beskrivningen 
återfinner man ett flertal kriterier som berättigar en kategorisering inom 
självförfrämligande.  

Alienationen visar sig tydligt när protagonisten avslöjar sin syn på arbetet vid fabriken: 

 ”Jag går till stan utan mål. Till fabriken for jag utan mening.” (s. 41)  

I ett samtal med Nelu uttrycker protagonisten öppet sin åsikt om fabrikens 
produktionsplan. Hon kan inte hitta någon mening i produktionsplanen för deras arbete 
eftersom den egentligen inte kan uppfyllas. Om det någonsin händer att den uppfylls, höjs 
den snart därefter. Protagonisten kallar planen för ”en statssjukdom” (s. 54). 

Protagonisten beskriver även knappfabriken som hon och Nelu åker till på tjänsteresa. 
Hon tänker på kontrasten mellan den stora fabriken och den ödsliga, nedslitna orten den 
befinner sig på. Orten har en enda asfalterad gata men betraktas inte officiellt som by 
eftersom fabriken befinner sig där. Protagonisten uttrycker tydligt sina låga förväntningar 
inför vad som kan åstadkommas på tjänsteresan och påpekar att ingenting blir byggt och 
ingenting undanstädat trots det vid första anblicken intensiva arbetet som verkar pågå på 
fabriken. (s. 155). Hon tycks inte uppfatta någon aspekt av sitt eget arbete som 
meningsfullt i sig.   

I avsnittet förekommer även en referens till det Internationella arbetets dag, det vill säga 
den första maj som i historisk och samtida bemärkelse är den internationella socialismens 
högtidsdag. Protagonisten ger en skildring från arbetet på klädfabriken och påpekar att 
fabriksarbetarna inte får tillgång till kläderna som de har producerat. De får istället nöja 
sig med att få köpa de sämre varorna. Detta får de tillåtelse att göra endast vid speciella 
tillfällen: 

Inför den Internationella Arbetets dag på första maj och en gång till i augusti inför Dagen 
för Befrielsen av det fascistiska oket fick vi köpa kläder i fabriken. Kontorspersonalen 
köpte det mesta. De kläderna är elegantare och inte dyrare än i affärerna, men tyvärr fulla 
med fel i väven och med oljefläckar från symaskinerna, annars skulle de vara för fina för 
vår hud. Många köpte hela säckar fulla. Hellre chic med vävfel och oljefläckar, som aldrig 
gick bort, än de dåliga kläderna i billigvaruhuset. Jag kunde inte stå ut med vävfelen och 
fläckarna och visste dessutom hur vackra de kläder var som vi inte fick köpa. Att klä 
italienare, kanadensare, svenskar och fransmän för det lätta livet och vackert för varje 
årstid, klippa till, sy och stärka, stryka, förpacka och samtidigt veta att man själv inte är 
värd det färdiga. Säkert tänkte många: Hellre några grova vävfel och svarta oljefläckar 
än inget alls. Kontorspersonalen fick köpa endast de sekunda varorna. För vävfelens och 

                                                      

41 Ingår i essäsamlingen Hunger och siden (2011). 
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fläckarnas skull och för att jag inte ville ha fabriken, där vi tillbringade hela dagarna, 
hemma i garderoben, köpte jag inga kläder. (s. 43)  

Av betydelse i detta sammanhang är även det faktum att protagonisten väljer att uttrycka 
sina tankar om flykt genom att sy in lappar med sin adress och sitt namn i kostymer 
producerade på fabriken. Syftet med meddelandet på italienska är att hitta en man att 
flytta utomlands till. Detta är ett försök att fly från samhället som hon har blivit alienerad 
från. Hennes flyktplaner på fabriken ger uttryck för kulturellt förfrämligande. 

Beskrivningarna av fabriksarbetet tyder även på alienation i form av normlöshet. Sociala 
normer som styr fabriksarbetarnas uppförande sätts ur funktion på grund av övervakning 
och angiveri. Det som skulle ha varit vanliga arbetsrelaterade samtal mellan protagonisten 
och Nelu förvandlas till förhörsliknande situationer med uttalad verbal aggressivitet. 
Protagonistens make Paul stjäl järnstänger från maskinfabriken där han jobbar och 
berättar att alla på fabriken stjäl för att kunna göra vattenkannor, kaffekvarnar, 
doppvärmare, strykjärn, frisörsaker och papiljotter som de senare kan sälja. Att stjäla 
upplevs av arbetarna som den enda vägen till framgång eftersom fabriksarbetet leder till 
varken adekvat inkomst eller tillgång till nödvändiga varor i affärerna (s. 194). Paul blir 
avskedad när hans stöld upptäcks, men andra får fortsätta jobba på maskinfabriken. 
 
 
7.2.4 Protagonistens familjebakgrund 
 

Vid en genomläsning av romanen Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv återfinns 
ett flertal tillbakablickar på protagonistens barndom och hennes familj. Protagonisten 
berättar om sin far som vid upprepade tillfällen var otrogen mot protagonistens mamma. 
Vid ett tillfälle råkar protagonisten bevittna en intim scen mellan fadern och en flicka i 
hennes ålder som hon hade gått i skolan med. Protagonisten känner sig tvungen att ljuga 
om detta för sin mamma trots att hon förstår att mamman vet (s. 72-75). Incidenten har 
en djup negativ påverkan på hennes relation till fadern. 

Protagonisten har inte heller någon nära relation till sin mor. Hon brukar inte kalla sin 
mor för ”mamma”, och anser att ett glas vatten kunde te sig mer levande än modern. 
Protagonistens mamma hade plötsligt sagt till henne medan de satt på en spårvagn att hon 
fanns endast för att deras första barn, en pojke, dog kort efter födelsen:  

Innan jag kom till världen hade mina föräldrar en pojke som blev blå när han skrattade. 
Han blev aldrig någon riktig son, han dog innan han var döpt. Med gott samvete kunde 
mina föräldrar ge upp hans grav efter två år. Först när jag var åtta år och en pojke satt 
framför oss i spårvagnen med skrapsår på knäna, viskade mamma i örat på mig: Om din 
bror hade levt, skulle du inte ha kommit. (s. 73) 

 
Protagonisten upplever således ett förfrämligande inför sin uppväxt och familjebakgrund. 
De upprepade lögnerna och hemligheterna i hemmiljön isolerar henne från föräldrarna. 
 
Relevant för protagonistens familjebakgrund är även hennes två äktenskap, båda med 
alkoholiserade män som blir fysiskt våldsamma mot henne. Protagonisten väljer att skilja 
sig från båda makarna. Beslutet om skilsmässa från första maken fattar hon efter att 
hennes svärfar föreslår att protagonisten ska inleda ett förhållande med honom under 
sonens militärtjänstgöring (s. 111). Det kommer fram att protagonistens svärfar hade varit 
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partiaktivist ansvarig för exproprieringen på femtiotalet. Han hade konfiskerat 
protagonistens farfars egendom och satt honom och protagonistens farmor på listan för 
deportation till Baragan. Farmodern avled kort efter deportationen. (s. 180) 
 
Protagonistens berättelse om svärfadern tyder på normlöshet. Protagonisten benämner 
honom som ”parfymkommunisten” och undrar hur sådana människor kan vara 
framgångsrika i samhället. Hon berättar att svärfadern endast var intresserad av att fira 
och festa och att människorna han satte på deporteringslistorna endast var en ”landsplåga” 
för honom (s. 180).  
 
Efter denna berättelse beskriver Paul, protagonistens andra make, sin egen 
familjebakgrund. Pauls far var en hederlig ”hjälte från det socialistiska arbetet” (s. 89) 
som blev partimedlem på grund av sin tro på kommunismen. Pauls mor blev partimedlem 
genom sina förhållanden med olika män och ville inte lära sig ”partiets språk”. (s. 89) I 
samtalet mellan protagonisten och Paul framkommer meningslöshet när Paul berättar om 
faderns råd och sina svårigheter med att förstå vad han egentligen borde tänka: 
 

Pojke, inte snegla till vänster, och inte till höger, alltid titta rakt fram, men alltid vara 
elastisk. 
Vid gatukorsningen blinkade han till mig och sade: 
Titta först åt vänster och höger, min grabb, så att ingen bil kommer, när man går är det 
nödvändigt, när man tänker är det skadligt. (s. 182)      

 
Till protagonistens skilsmässa från Paul, bidrar både Pauls alkoholism och förhören som 
protagonisten utsätts för. Efter att Paul hamnar i en motorcykelolycka nämner 
protagonisten för honom major Albus hot: ”Ni far ju ofta till floden, du och din man, det 
händer också trafikolyckor” (s. 127) Paul förebrår henne för att inte ha talat om detta 
tidigare, blir arg och fysiskt aggressiv mot protagonisten (s. 127). Makarna blir alltmer 
isolerade från varandra efter varje tillfälle då Paul dricker och protagonisten måste 
förhöras av major Albu.   

Müller har i essän ’Normens tickande’ uttryckt sitt eget förhållningssätt gentemot sina 
förövare. Ursprungligen utgjorde essän grunden för ett inledningsfördrag vid kongressen 
”Kampf um die Seele.’Operative Psychologie’ des Mfs und die Folgen”42. (Müller 2011, 
s. 203):  
 

[…] jag måste ta till den kroppsliga jämlikheten för att glömma den politiska ojämlikheten. Och 
för att ställa dem till svars måste jag slutligen förmänskliga dem, om så bara genom åldrande och 
död, något som ju låg framför mig också utan dem. För att stå ut med handkyssen som Securitate-
officeren leende gav mig, innan han utan något som helst sammanhang sade: vet Ni, trafikolyckor 
förekommer också. (Müller 2011, s. 116)   

 
 
 
 

                                                      

42 I Hunger och siden är titeln översatt enligt följande: ”Kampen om själen. Stasis ’operativa psykologi’ 
och dess följder.” (Müller 2011, s. 203) 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Uppsatsen har utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv undersökt hur fenomenet 
alienation framkommer i Herta Müllers romaner Hjärtdjur samt Idag hade jag helst inte 

velat träffa mig själv. Det övergripande syftet har varit att med hjälp av Melvin Seemans 
alienationsteori bidra till ökad kunskap om hur alienation kommer till uttryck inom 
vittneslitteraturen. I detta syfte har en tematisk-biografisk analytisk metod använts. Flera 
skönlitterära beskrivningar som belyser fenomenet alienation utifrån Seemans sex 
dimensioner (maktlöshet, meningslöshet, normlöshet, isolering, självförfrämligande och 
kulturellt förfrämligande) har identifierats. Många av de beskrivna situationerna i de två 
romanerna som ger uttryck för protagonistens alienering har tydliga kopplingar till 
Müllers egna erfarenheter vilka ibland funnits återgivna i hennes egna mer journalistiskt 
färgade essäarbeten, tal och intervjuer. Det är samtidigt av vikt att påpeka författarens 
föredragna term (”autofiktional”) i sammanhanget som innebär en medveten distans från 
det självbiografiska i synen på de skrivna prosatexterna. I intervjuer har Müller hävdat att 
hennes egna erfarenheter är starkt litterärt bearbetade i romanerna och förblir därmed 
fiktion.  
 
Då Herta Müllers skrivande har förknippats med diktaturens effekter på samhället och 
den enskilda människan har en viktig analysfråga i uppsatsen berört just själva 
framställningen av samhället som protagonisten befinner sig i. Båda romanerna inleds 
med en övergripande beskrivning av samhället i handlingen och gestaltar miljöer och 
situationer som tydligt saknar de värderingar som kännetecknar demokratiska samhällen. 
De sociala normerna i handlingen som styr individens uppförande fungerar inte längre 
och den litterära skildringen av samhället präglas av dubbelmoral, rädsla, angiveri och 
avsaknad av tillit. Flera viktiga samhällsskildringar i romanerna har även beskrivits i 
facklitteratur och artiklar som berör direkt omständigheter i rumänsk 1900-talshistoria. 
Historiska referenser saknas visserligen i Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv, 
men i Hjärtdjur ges tydliga referenser till kommunistdiktaturen som utvecklades i 
Rumänien mellan 1946-1989 och framförallt till Nicolae Ceausescus regim. Diktatorn 
nämns även vid namn.  
 
En viktig del i samhällsbeskrivningen i romanerna är även karaktärernas etniska 
erfarenheter. I Hjärtdjur beskrivs t ex karaktärernas problematiska förhållande till 
fädernas soldatliv i tyska armen. Släktingarnas handlingar och individuella upplevelser 
av kriget påverkar den efterföljande generationen. Människorna i bysamhället lyckas inte 
göra upp med sitt förflutna. Gamla värderingar relaterade till fascistoida föreställningar 
lever kvar i bysamhället och synliggörs upprepade gånger i romanen. Individer som 
tillhör en etnisk minoritet misstänkliggörs samtidigt av samhället och berättelsens 
huvudpersoner får problem med den hemliga polisen.   
 
Flera situationer som beskrivs i romanerna belyser fenomenet alienation. Alla sex 
dimensioner av alienation enligt Seemans teori finns representerade. Ibland återfinns flera 
dimensioner i samma typ av situation som protagonisten befinner sig i. I Hjärtdjur ger t 
ex de förhörsrelaterade situationerna uttryck för maktlöshet, normlöshet och 
självförfrämligande. Situationer som relaterar till flykt ger uttryck för både normlöshet 
och kulturellt förfrämligande, medan man i protagonistens familjebakgrund återfinner 
situationer där både kulturellt förfrämligande och meningslöshet kan identifieras. I Idag 
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hade jag helst inte velat träffa mig själv återfinns maktlöshet, normlöshet och 
självförfrämligande i förhören, normlöshet, självförfrämligande och kulturellt 
förfrämligande i situationer som berör fabriksarbete samt normlöshet, meningslöshet, 
isolering och kulturellt förfrämligande i situationer relaterade till protagonistens 
familjebakgrund.  
 
Den mest framträdande dimensionen av alienation i båda romanerna är maktlöshet som 
förekommer tydligast i protagonistens beskrivningar av förhörssituationer. I förhören 
med karaktärerna kapten Pjele (Hjärtdjur) eller major Albu (Idag hade jag helst inte velat 

träffa mig själv) upplever protagonisten att hon inte har någon möjlighet att själv påverka 
utfallet. Protagonisten inser att hon betraktas som skyldig från början och har ingen 
förväntan om att kunna bevisa motsatsen. I Hjärtdjur återfinns ett flertal beskrivningar av 
förhören där protagonisten inte enbart beskriver sina egna förhör utan även de övriga 
karaktärernas. De återkommande hoten och våldet i samband med förhörssituationerna 
leder till upplevelser av maktlöshet. Beskrivningarna av förhör i romanerna kan betraktas 
som en litterär bearbetning av Müllers egna erfarenheter av förhör. Müller har skrivit om 
dessa erfarenheter i ett flertal essäer, däribland ’Normens tickande’ ur samlingen Hunger 

och siden (2011). 
 
Normlöshet är en annan framträdande dimension av alienation i båda romanerna. 
Protagonisterna förväntar sig att det krävs socialt oacceptabla beteenden och agerande för 
att en individ ska kunna nå sina mål. I Hjärtdjur inser protagonisten att den hemliga 
polisen uppmanar människor till beteenden som betraktas som brottsliga, exempelvis 
flykt eller uttryckliga flyktplaner eftersom ett ökat antal gripanden belönas med t ex högre 
lön. I Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv upplever protagonisten denna typ av 
situation i förhören med major Albu. Protagonisten blir angiven av sin arbetskamrat Nelu 
som även förfalskar bevis som hämnd. Normlösheten synliggörs också i situationer som 
relaterar till fabriksarbete då arbetarna anser det som normalt att stjäla från fabriken.  
 
Meningslöshet som dimension av alienation innebär individens upplevelse av att inte 
kunna förstå sin situation och inte veta vad den borde tänka eller besluta. Eftersom 
samhället i båda romanerna präglas av dubbelmoral visar protagonisterna svårigheter med 
t ex att bestämma vem de kan lita på och i vilka sammanhang, eller vad är officiellt 
acceptabelt beteende på offentliga möten där deltagare övervakas. Ett exempel på 
situation i romanerna som inbegriper alienation utifrån upplevelsekategorin 
meningslöshet är när protagonisten försöker tolka konsekvenserna av Terezas beteende 
på ett partimöte i Hjärtdjur. Protagonisten förstår inte riktigt om Tereza flyttas till en 
annan fabrik som straff eller som ett sätt att undvika straff efter att hon öppet hånade 
partiet (s. 152, 154 f.).   
 
Alienation utifrån dimensionen självförfrämligande återfinns i båda romanerna i samband 
med förhörssituationerna. Den uttrycks i kroppens fragmentering, jagets upplevelse av att 
vara skild från kroppen samt protagonistens likgiltighet inför sig själv synliggörs. Lyn 
Marven återger i sin artikel '"In allem ist der Riss": trauma, fragmentation, and the body 
in Herta Müller's prose and collages' (2005b) hur denna form av trauma är särskilt 
representativ för både Hjärtdjur och Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv. 
Seeman har relaterat självförfrämligande till den inre meningsfullheten i individens 
aktiviteter, dvs individens uppfattning om hur ett visst beteende eller särskild aktivitet är 
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beroende av framtida belöningar. Dimensionen självförfrämligande framkommer tydligt 
i Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv i beskrivningar av situationer som handlar 
om fabriksarbetet. Varken protagonisten eller andra anställda på fabriken upplever sitt 
arbete som meningsfullt i sig.  
 
Dimensionerna kulturellt förfrämligande och isolering förekommer i båda romanerna 
främst i protagonisternas familjebakgrund. I Hjärtdjur finns flera skildringar av 
protagonistens och vännernas etniska bakgrund. Det handlar således om ett dubbelt 
kulturellt förfrämligande och isolering av protagonisten, både från sin egen etniska grupp 
och från samhället i övrigt.  
 
Redan i sin första artikel (1959) påpekade Seeman att olika dimensioner av alienation kan 
ha kopplingar till varandra. Sådana kopplingar återfinns även i Müllers två romaner. En 
viktig koppling kan t ex identifieras mellan maktlöshet och normlöshet i 
förhörssituationer. Normlösheten och maktlösheten som protagonisten upplever i 
förhören med major Albu (Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv) förstärker 
varandra. Upplevelsen av att inte ha någon makt över förhörets förlopp och resultat leder 
till att protagonisten förväntar sig att hon måste använda socialt oacceptabla medel (dvs 
ljuga eller förfalska sin berättelse) för att kunna ta sig ur situationen. Detta förstärks 
ytterligare av att protagonisten inte förstår meningen med att hon fortsätter kallas till 
förhör. 
 
Ett annat exempel på kopplingar mellan olika dimensioner av alienation är de mellan 
normlöshet, isolering och kulturellt förfrämligande. Detta märks tydligast i situationer 
som refererar till protagonistens familjebakgrund. Upplevelsen av normlöshet gällande 
familjemedlemmarnas eller vännernas beteende leder till att protagonisten känner sig 
isolerad och tar avstånd från samhällets värderingar (kulturellt förfrämligande). Kulturellt 
förfrämligande förstärker i sin tur isoleringen. Kopplingen mellan normlöshet och 
kulturellt förfrämligande syns även i situationer som relaterar till fabriksarbetet. I Idag 

hade jag helst inte velat träffa mig själv tar protagonisten avstånd från samhällets 
värderingar genom socialt oacceptabla medel (flyktförsök då hon använder kläder 
producerade på fabriken för att skicka meddelande angående äktenskap till män i Italien). 
Även flyktrelaterade situationer i Hjärtdjur betonar denna koppling: protagonisten 
upplever normlöshet då hon förstår att vakterna uppmanar till flykt för att kunna öka 
antalet gripanden och få högre lön, vilket bidrar till hennes upplevelse av kulturellt 
förfrämligande.     
 
Sammanfattningsvis ger Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv och Hjärtdjur en 
nyanserad bild av alienation genom att gestalta situationer som belyser alla sex 
dimensioner av fenomenet enligt Seemas teori. Romanerna beskriver hur diktaturen 
påverkar samhället och individen och flera situationer har kopplingar till Mullers egna 
erfarenheter. Det litteratursociologiska perspektivet som har använts i uppsatsen är högst 
relevant för biblioteks- och informationsvetenskap. Då biblioteket som förmedlare av 
kulturella bilder genom skönlitteratur har en demokratisk uppgift är det viktigt att 
litteraturen ger en mångfacetterad bild av omvärlden och samhället. Bibliotekarien som 
litteraturförmedlare behöver ha kunskap om böckernas innehåll och det som förmedlas. 
Dessa relevansområden nämns även i IFLA (International Federation of Library 

Associations and Institutions) biblioteksmanifestet.  
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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen har undersökt hur fenomenet alienation framkommer i romanerna Hjärtdjur 
samt Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv av Herta Müller. Den utgick från ett 
litteratursociologiskt perspektiv (samhället i litteraturen, med fokus på hur samhället 
avspeglas i en författad text). En blandmetod mellan den tematiska- och biografiska 
textanalysen har använts. Med hjälp av Melvin Seemans alienationsteori har uppsatsen 
studerat situationer i romanernas handling där protagonisten är försatt i ett alienerat 
tillstånd. De forskningsfrågor som legat till grund för arbetet med uppsatsen har varit 
följande: 
 

 Vilka skönlitterära beskrivningar av alienerande situationer förekommer i Herta 
Müllers romaner Hjärtdjur och Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv?  

 Hur belyser de skönlitterära beskrivningarna fenomenet alienation utifrån Melvin 
Seemans teoribildning? 

 
De analysfrågor som hjälpt till att identifiera alienerande situationer i romanerna var 
följande: 
 

 Vilket samhälle befinner sig protagonisten i? 
 Vilka situationer ger uttryck för protagonistens alienering och hur gestaltas detta? 

 
I båda romanerna utlästes alienation som det underliggande huvudtemat. Återkommande 
situationer har uppsatsen utvärderat och grupperat enligt motiv eller sub-tema som t ex 
flykt, förhör, familjebakgrund och fabriksarbete. För varje motiv eller sub-tema har 
uppsatsen analyserat vilka av Seemans sex dimensioner av alienation (maktlöshet, 
meningslöshet, normlöshet, isolering, självförfrämligande och kulturellt förfrämligande) 
som situationerna relaterar till, samt på vilket sätt. 
 
Uppsatsen har fokuserat på två särskilda förhållningssätt gentemot texten när den 
undersökt på vilket sätt protagonistens alienering framkommer i romanernas handling. 
Det första relaterar till protagonistens erfarenhet av samhället, representerat av 
diktaturens mekanismer såsom förhöret vilka förekommer i båda romanerna. Det andra 
förhållningssättet avser protagonistens relation till övriga karaktärer i handlingen. 
 
Müllers två romaner ger en nyanserad bild av fenomenet alienation eftersom samtliga sex 
dimensioner av alienation enligt Seemans teori kunde identifieras i romantexterna. Den 
mest framträdande dimensionen var maktlöshet som kom till uttryck framförallt i 
förhörsrelaterade situationer. Flera dimensioner av alienation återfanns ibland i samma 
typ av situation som protagonisten befann sig i. Även tydliga kopplingar mellan olika 
dimensioner av alienation kunde urskiljas. Flera av de beskrivna situationerna i de två 
romanerna som ger uttryck för protagonistens alienering har tydliga kopplingar till 
Müllers verkliga erfarenheter. Müller har dock påpekat i essäer och intervjuer att 
romanerna representerar en stark litterär bearbetning av verkliga erfarenheter och förblir 
därmed fiktion.  
 
Uppsatsens övergripande syfte har varit att utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv och 
med hjälp av Melvin Seemans alienationsteori bidra till ökad kunskap om hur alienation 
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kommer till uttryck i vittneslitteratur. Biblioteket som förmedlare av kunskap om 
omvärlden har en demokratisk uppgift och det är viktigt att litteraturen ger en 
mångfacetterad bild av omvärlden och samhället. 
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