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Abstract 

 

In this paper I explore the ontological question of “being” manifested and portrayed in Elise 

Karlsson’s novels Linjen (2015) and Gränsen (2018), with the help of Derrida’s 

deconstruction as well as existentialist philosophy. I examine the subject’s worldview in 

relation to ontology, epistemology, metaphysics, and try to answer these questions: what is 

“reality”? What is the truth of what we call “life”? Is there such a truth? How do we know 

what is true and what is not? In addition, I also examine beliefs role in creating truth and 

reality - and I also problematize the nihilistic consequences of the subject’s worldview. As a 

result, I conclude that truth (and meaning) is nothing more than a metaphysical and 

transcendent illusion, along with that belief is a powerful component in the making of realities 

as well as truth. But even though I find that truth and reality are only illusions, there still exist 

possibilities of truth in an unexplored future – that even inside a “nothing” there could be 

“something”. 
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1. Inledning 

 

I tusentals år har det västerländska subjektet vridit och vänt på en ständigt återkommande 

fråga: frågan om ”varandet”. Från Platons transcendentala idévärld till Descartes Cogito, ergo 

sum och vidare till Nietzsche och guds död, har den frågan ställts om och om igen. Vad är 

egentligen sanningen om det som kallas för ”livet”? Är det möjligt att ens prata om någon 

objektiv ”sanning” om varandet som ett cementerat koncept? Hur ska man i vår 

postmodernistiska värld förhålla sig till den filosofiska traditionen som går tillbaka till 

antikens Grekland? Och är litteraturen inblandad i denna fråga om varandets natur eller 

ontologiska egenskaper? Ett av de högljuddaste och mest uppmärksammade startskotten för 

vad som skulle kunna kallas för ”det västerländska metafysiska förfallet” var just Nietzsche 

och hans plågsamma insikt om guds död. William Barret förklarar: ”The very process of 

tearing consciousness loose from its roots, which ends inevitably in Ecce Homo in the grand 

inflation of the ego, had for Nietzsche himself the significance of a supreme act of courage”.1 

Nietzsche, plågad av kroppsliga såväl som psykiska åkommor, såg sig själv som den store 

ledaren, profeten som skulle leda mänskligheten ut ur den metafysiska skuggan: ”It is in this 

light that we must look upon Nietzsche as a culture hero: he chose, that is, to suffer the 

conflict within his culture in its most acute form and was ultimately torn apart by it”.2 I sin 

uppgörelse med antika ideal tog Nietzsche ett av de första stegen mot en värld som allt mer 

skulle lösgöra sig från transcendentala och dualistiska föreställningar. Bland annat genom sin 

idé om ”Will to Power” lade han, tillsammans med andra filosofer som Kierkegaard, grunden 

för den existentialistiska filosofin genom att välja: ”The real world… is the world of the 

senses and of becoming”.3 Den riktiga världen existerar inte bortom sinnena i en metafysisk 

bubbla av absolut sanning, utan den riktiga världen är utav ”sinnena” och utav ”becoming”. 

Men även om Nietzsche behövde vända sig till den metafysiska traditionen för att utveckla sin 

filosofi betraktas han, och har kallats av Heidegger, som den ”sista metafysikern” genom att 

avslöja dess bedräglighet i sitt användande av den. Nietzsches tankar var oerhört viktiga för 

den riktning som det västerländska tänkandet tog, med existentialistiska filosofer som 

Heidegger och Sartre, och fortsätter fortfarande idag att påvisa sin relevans och insiktsfullhet. 

 
1 William Barrett. Irrational man. Westport: Greenwood Press, 1977, s 165. 
2 Barrett, s 165. 
3 Barrett, s 178. 
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Tydligt kan man se det hos Derrida och dekonstruktionen, där Derrida tar steget längre än sina 

föregångare i sitt utmanande av den metafysiska, ontologiska, och epistemologiska 

traditionen. Det är min avsikt i den här uppsatsen att, utifrån främst Derrida men även 

existentialistisk filosofi, försöka förstå subjektet i Elise Karlssons romaner Linjen (2015) och 

Gränsen (2018) och på så vis utforska litteraturens roll i problematiserandet av filosofiska 

frågor.  

 

1.1. Syfte och Metod 

 

Syftet med den här uppsatsen är att analysera subjektet i Elise Karlssons romaner Linjen 

Gränsen utifrån ett filosofiskt perspektiv. En huvudfråga som uppsatsen tar sig an är hur den 

världsbild som subjektet uttrycker kan förstås utifrån tankar om varandet från Derrida och 

existentialistisk filosofi. Jag kommer inom ramen för detta också undersöka trons roll i 

skapandet av den verklighet och världsbild som romanerna ger uttryck för. Slutligen kommer 

jag att problematisera den nihilistiska världsbild som framträder utifrån analysen, samt göra 

en tolkning för det vara som subjektet i Linjen och Gränsen tycks leva i. 

      I min analys av romanerna kommer jag inledningsvis göra en existentialistisk tolkning av 

den världsbild som subjektet framstår att ha. Den här tolkningen kommer att ligga till grund 

för resterande analys, där jag med min huvudsakliga teoretiska kärnpunkt i Derrida, men även 

William James tankar om tro, problematiserar och nyanserar romansubjektets utifrån 

existentialistiska frågor.  

 

1.2. Introduktion: Derrida och Elise Karlsson 

 

1.2.1. Derrida 

 

Vad utgörs egentligen verkligheten av? Vilka beståndsdelar kan man identifiera och förkunna 

”det där är verkligt”? Och varifrån kommer byggstenarna som formar verkligheten såsom den 

betraktas? Derrida skriver: ”…the deconstruction, of all the significations that have their 

source in that of the logos. Particularly that of truth”.4 All metafysisk bestämmelse för vad 

som är sanning är, enligt Derrida, en bedräglig relation som aldrig kan leverera vad det lovar. 

 
4 Jacques Derrida. Of Grammatology. Translated by Gayatri Chakravorty Spivak; introduction by Judith Butler. 

Fortieth Anniversary Edition. Baltimore: Johns Hopkins University press, 2016, s 11. 
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Derridas ambition är att genom språket visa på våldet som metafysiken har gjort på 

förställningen om sanning, särskilt den spända relationen tal/text. Han menar att talet inte står 

”naturen” närmare än skrivandet eller att det har en direkt ”närvaro” till varandet (till sig 

själv), utan att tal förutsätter skrivande och att en sådan metafysisk skillnad dem emellan inte 

existerar.5 I själva verket borde man inte förlita sig på någon metafysisk eller metaforisk 

världsbild som gör anspråk av att vara ”naturlig” eller inneha en ”närvaro” till varandet. 

Kompromisslöst borde man kritisk granska alla sådana förhållanden, även sig själv och sin 

egen praktik – där metafysiska sprickor syns ska man med all kraft bända och bända tills man 

blottar vad som finns eller icke-finns därunder.  

      Verkligheten kan verka bister under Derridas dekonstruktion, som om det inte existerar 

någonting bortom våra föreställningar. Och det kanske det inte gör heller, inte som vi tror i 

alla fall. Men Derrida är också en i ledet av filosofer som söker efter varandet, men han vill 

inte göra det genom att åberopa ”naturlighet” och ”absolut närvaro”. Genom sin 

dekonstruktion ”förstör” han samtidigt som han söker efter verkligheten utan metafysisk 

förbestämmelse, vilket kanske liknar en existentialistisk dröm där alla transcendentala 

pretentioner är bortblåsta. Derrida följer i Heideggers fotspår genom att använda sig av en 

liknande metod i sin praktik av dekonstruktion. Barrett om Heidegger: ”he is working within 

this tradition [västerländska filosofin] but he is also seeking to destroy it – destroy it 

creatively so that it may surpass itself”.6 Detta är just också vad Derrida gör – han går in de 

metafysiska föreställningarna och använder deras våld mot sig själva. Han använder deras 

egna begrepp för att peka på sprickorna som finns inuti den världsbild som de förespråkar. 

Det är också anledningen varför Derrida är motvillig att skapa egna orubbliga begrepp som 

riskeras att höjas upp till metafysiska verktyg i syfte att tolka världen,7 vilket betyder att han 

använder inte alltid samma ord för att beskriva samma fenomen.  

      Men Derrida har fördelen av att vara efterträdare till bland annat Nietzsche och 

Heidegger. Han kan stå på den grund som deras monumentala arbeten skapat och ta steget 

ännu längre bort från den metafysiska traditionen. Han kan gå djupare i sökandet efter varat 

för att försöka se vad som finns på botten – frågan är bara om Derrida faktiskt kan nå en 

botten, om en sådan existerar, eller om han, när han väl närmar sig den, dekonstruerar den 

också. Men även i den negativa luft dekonstruktion ofta andas återstår sökandet genom just 

 
5 Derrida, s 18. 
6 Barrett, s 188. 
7 Christopher Norris. Deconstruction: Theory and Practice. Rev. 2 ed. London and New York: Routledge, 1991, 

s 31-32. 
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”förstörelsen” – ett evigt sökande efter vara, som så många tidigare gett sig i kast med på alla 

möjliga olika sätt. Ett sökande som ofta förknippas med filosofin, men nödvändigtvis inte 

behöver uttryckas inom dess esoteriska sfär. Både Sartre och Camus har visat, såväl som 

många andra, att det finns andra tillvägagångsätt: till exempel genom konsten; genom 

litteraturen.8 Och min litterära ingång till varandets sökande är just genom författaren Elise 

Karlsson och hennes romaner Linjen och Gränsen. 

 

1.2.2 Introduktion: Elise Karlsson 

 

Elise Karlsson, född 1981, är bortsett från författare också verksam som litteraturkritiker och 

redaktör.9 Oftast blir hennes romaner mottagna och tolkade utifrån deras politiska 

problematiserande.10 Uppmärksamheten av hennes romaner Linjen och Gränsen har därför sin 

tyngdpunkt i den politik som skildras genom de nutida arbetsvillkoren hos en växande 

samhällsgrupp kallad ”prekariatet”,11 och andra nutida relevanta politiska händelser som till 

exempel flyktingkrisen. Men i den här uppsatsen kommer jag att förbise de politiska 

faktorerna i hennes romaner och istället fokusera på den filosofiska frågan om ”varandet”.  

 

1.3. Tidigare Forskning       

 

I nuläget finns det ingen substantiell forskning gjord av Elise Karlssons romaner Linjen och 

Gränsen. Romanerna har i stort sett ännu bara mottagits i form av recensioner eller andra 

typer av medieexponering som intervjuer (se fotnot 9). Frågorna jag ämnar undersöka i min 

uppsats går därmed inte att relatera till ett tidigare forskningsmaterial. Jag kommer 

följaktligen strikt förhålla mig till de teoretiska perspektiv som aktualiseras i uppsatsen. 

 

 
8 Sartre och Camus är, bland annat, nobelprisvinnande författare som genom sina romaner Äcklet (1938, Sartre) 

och Främlingen (1942, Camus) konstnärligt gestaltade sina filosofiska inriktningar Existentialism (Sartre) och 

Absurdism (Camus). 
9 Natur & Kultur. https://www.nok.se/forfattare/k/elise-karlsson/ (Hämtad 2020-01-19) 
10 Se exempelvis intervju med Elise Karlsson gjord av Sanna Samuelsson på arbetet.se: 

https://arbetet.se/2015/03/20/pa-skuggsidan-av-arbetslinjen/ (Hämtad 2020-01-16), samt recension av Gränsen 

gjord av Maria Edström på gp.se: https://www.gp.se/kultur/kultur/gr%C3%A4nsen-%C3%A4r-en-estetisk-

motst%C3%A5ndshandling-1.8190728 (Hämtad 2020-01-16) 
11 Guy Standing. What is the Precariat | Guy Standing | TEDxPrague. Youtube, 16e februari, 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=nnYhZCUYOxs. (Hämtad 2020-01-17). Prekariatet är ett sociologiskt 

begrepp myntat av Guy Standing (f. 1948) som beskriver en grupp i samhället som lever i ett osäkert förhållande 

mellan arbete och arbetslöshet.  

https://www.nok.se/forfattare/k/elise-karlsson/
https://arbetet.se/2015/03/20/pa-skuggsidan-av-arbetslinjen/
https://www.gp.se/kultur/kultur/gr%C3%A4nsen-%C3%A4r-en-estetisk-motst%C3%A5ndshandling-1.8190728
https://www.gp.se/kultur/kultur/gr%C3%A4nsen-%C3%A4r-en-estetisk-motst%C3%A5ndshandling-1.8190728
https://www.youtube.com/watch?v=nnYhZCUYOxs


5 
 

1.4. Teori 

 

1.4.1.  Derrida och James 

 

Problemet med varat har en oerhört lång och välgödd historia som jag av utrymmesskäl inte 

kan ta med i dess helhet. I analysen av Elise Karlssons romaner Linjen och Gränsen använder 

jag mig av, från Derrida, den första delen Of Grammatology, avsnittet om Levi-Strauss och 

Rousseau, samt för- och efterord skrivna av översättaren Gayatri Chakravorty Spivak. Inom 

Derridas filosofi kommer jag fokusera på hans tvivel och dekonstruktion av den metafysiska 

och naturliga verkligheten och hur det relaterar till romanerna. 

      Jag kommer även aktualisera William James i min analys. James, född 1842 och död 

1910, var en amerikansk filosof och psykolog som bland annat utvecklande den kända 

doktrinen The Will to Believe. James försvarar den pragmatiska åsikten att man kan inneha en 

tro om ”sanning” utan att basera den tron på bevis. Han menar att det i många fall är just den 

här tron på sanning som senare driver fram beviset.12 I min analys kommer jag att fokusera på 

den pragmatiska aspekten av James’ doktrin och relatera den till de filosofiska argument som 

romanerna kan förstås utifrån. Jag kommer, med hjälp av James pragmatiska tro i The Will to 

Believe, argumentera för vilken roll vilja och tro har i skapandet av huvudkaraktärens 

verklighet, och skiftande av verklighet, i Linjen och Gränsen. 

 

1.4.2. Existentialismen: Nietzsche, Heidegger och Sartre 

 

De existentialistiska tankegångar jag kommer att använda hämtar jag huvudsakligen från 

Sartres och Heideggers filosofi, samt inslag från Nietzsches. Stor del av tankegångarna från 

Heidegger och Nietzsche hämtas från William Barrets Irrational man. Barett, född 1913 och 

död 1992, var en amerikansk professor i filosofi vid New Yorks universitet mellan perioden 

1950 och 1979. Barrett skrev ett antal filosofiska handböcker eller introduktioner, främst 

inom existentialismen, för allmän tillgänglighet - däribland Irrational man som jag använder 

 
12 William James. The Will to Believe. Raleigh, N.C.: Generic NL Freebook Publisher. Accessed December 16, 

2019. 

http://search.ebscohost.com.proxy.ub.umu.se/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1085920&site=ehost-

live&scope=site. 
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mig av. Syftet med hans skrifter var att man skulle kunna ta del av filosofiska tankar utan att 

behöva vara en expert inom ämnet.13  

      Nietzsche, född 1844 och död 1900, var en tysk professor i klassisk filologi som senare, 

på grund av bland annat hälsoproblem, lämnade den akademiska världen och tog ett stort steg 

i utvecklandet av den existentialistiska filosofin. Hans arbeten är av en mer poetisk och 

konstnärlig natur, som till exempel Så talade Zarathustra (1883-1885). Jag kommer att 

använda Nietzsche som en existentialistisk referenspunkt i min analys utan att gå in i detalj på 

hans specifika filosofi. 

      Heidegger, född 1889 och död 1976, var en tysk professor i filosofi som tog inspiration av 

Nietzsche såväl som Husserl och utvecklade den moderna existentialismen med sitt viktigaste 

arbete Varat och tiden. Från Heidegger kommer jag företrädesvis att använda mig av hans 

teori om temporalitet, där människan existerar i ett förflutet, en nutid, och en framtid på 

samma gång och lever bortom sig själv.14 

       Slutligen kommer jag att använda Sartres föreläsning Existentialismen is a Humanism 

samt delar ur Being and Nothingness. Sartre, född 1905 och död 1980, var en fransk professor 

i filosofi, men även högst aktiv inom den konstnärliga/intellektuella sfären bestående av bland 

annat litteraturkritiker och författare. Sartres existentialism, influerad av de tidigare stora 

namnen, växte fram under andra världskrigets kaos och formades utifrån de skoningslösa 

förutsättningarna, med hans viktigaste arbete Varat och intet. Och från Sartre kommer jag 

företrädesvis använda hans idé om ond tro, där människan lever i en självlögn inför den 

absoluta friheten och det ofrånkomliga varandet i världen.15 

      Men bara för att dessa filosofer alla hamnar under begreppet ”existentialism” betyder det 

inte att deras filosofier är likadana, vilket jag hoppas framgår i analysen. Sartre, till exempel, 

utgår från en absolut sanning i det cartesiska cogitot genom sitt ”dubbla” (dualistiska) 

medvetande ”i-sig-själv” och ”för-sig-själv”.16 Heidegger förhåller sig inte till någon sådan 

sanning. Skulle man leta efter Heideggers sanning så utgörs den nog av hans ”sfär-av-

varande”. 17 Fastän det finns skillnader i den existentialistiska filosofin så har de samtidigt 

betydande likheter som utgår från Nietzsches ”guds död”, avseende att människan måste leva 

 
13 William H Honan. William Barrett, 78, a Professor And Interpreter of Existentialism. The New York Times. 

Sept. 10, 1992. https://www.nytimes.com/1992/09/10/arts/william-barrett-78-a-professor-and-interpreter-of-

existentialism.html (Hämtad 2020-01-17) 
14 Barrett, s 203-204. 
15 Jean-Paul Sartre. Being and Nothingness. Translated by Hazel E. Banks. New York: Washington square press, 

1984, s 86-88. 
16 Sartre, Being and Nothingness, s 24-30. 
17 Barrett, s 194-195. 

https://www.nytimes.com/1992/09/10/arts/william-barrett-78-a-professor-and-interpreter-of-existentialism.html
https://www.nytimes.com/1992/09/10/arts/william-barrett-78-a-professor-and-interpreter-of-existentialism.html
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utan metafysisk tröst och se sig själv vara-i-världen. Jag kommer att främst använda mig av 

deras likheter,18 men även skillnader som underlag för min analys av Karlssons romaner 

Linjen och Gränsen.19 

 

1.5. Teoretiska begrepp i uppsatsen 

 

Ontologi: Läran om varandet och hur världen är beskaffad. 

Epistemologi: Läran om kunskap och hur man besitter/skaffar kunskap. 

Metafysik: En gren inom filosofin som försöker beskriva fundamentala drag hos varandet, 

som traditionellt avser att söka efter varandets svar bortom sinnena och den fysiska världens 

gränser. I uppsatsen använder jag begreppet i dess traditionella mening, att det existerar en 

”sann” värld bortom upplevandets gränser. 

Transcendens: Syftar på något som befinner sig bortom den empiriska upplevelsens kunskap. 

Dualism: Filosofisk tro att det existerar två olika typer av ontologiska grundstenar, till 

exempel kropp/själ. 

A priori: Syftar på kunskap eller sanning som föregår sinnesintryck. Till exempel att det 

existerar en ”natur”, ett ”ursprung”, eller en ”gud” som kommer före och inte behöver (eller 

kan) bevisas av empiriska eller materiella slutledningar. 

Cogito: Syftar på Descartes absoluta sanning i medvetandets orubbliga existens: cogito, ergo 

sum. 

 

1.6. Handlingsreferat 

 

1.6.1. Linjen 

 

Linjen handlar om en kvinna i prekariatet, levandes i osäkerheten mellan arbete och 

arbetslöshet, och hennes kamp att överleva i ett nutida samhälle som blivit än mer främmande 

 
18 De främsta likheterna som jag kommer att använda mig av inom existentialistisk filosofi är att människan är, 

på något sätt, ”kastad” ut i världen utan gud som beskyddare, samt att människan projicerar sig själv in i en 

framtid. Men Jag kommer inte göra en komparativ läsning av existentialistisk filosofi för att undersöka dessa 

likheter och skillnader, mitt undersökningsobjekt förblir subjektet i Linjen och Gränsen. Det är dom grövre 

dragen i den existentialistiska filosofins likheter som jag ämnar använda, och jag är väl medveten om att det 

finns betydande skillnader dem emellan. 
19 För en utförligare beskrivning av skillnaderna och likheterna hos Nietzsche, Heidegger, och Sartre se William 

Barretts Irrational man. 
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och än mer ångestladdat. Linjen skildrar den psykologiska bördan som uppstår ur denna 

osäkra tillvaro samtidigt som den med kritisk skärpa pekar på den odrägliga arbetarpolitik 

som är upphovet till sådana förhållanden.  

 

1.6.2. Gränsen 

 

Gränsen är en självständig uppföljare till Linjen där det arbetspolitiska intresset ersätts av ett 

fokus på självet med relationer och ”wellness”.20 En stor förändring från Linjen är att 

subjektet drabbats av cancer där nya perspektiv och nya drifter kommer till liv genom 

diagnosens tyngd, men även tillfrisknandet. Den politiska undertonen berör i högre grad 

flyktingar och invandrare än arbetslivsförhållanden. 

 

1.6.3. Narratologi 

 

Romanerna är skriva med en intradiegetisk berättare centrerad i ett kvinnligt jag som aldrig 

skiftar perspektiv överhuvudtaget genom romanernas gång. Det är bara utifrån det här jaget 

som den yttre och den inre tillvaron skildras. Romanerna är också skrivna med ett 

komprimerat och poetiskt språk utan formella kapitel där romanens sidor kan skifta drastisk 

mellan ett par ord till att fylla en hel sida. För att bidra till den poetiska dimensionen blir jaget 

nästan aldrig nämnd vid namn som ger det drag av allmängiltighet, vilket framhäver och 

breder ut den politiska problematiken såväl som jagets filosofiska tankegångar. 

 

2. Analys 

 

2.1. Frihet och tvång 

 

Frågan är om det i Elise Karlssons romaner Gränsen och Linjen går att spåra sökandet efter 

varandet i den vardagliga miljö huvudkaraktären befinner sig i. Och hur kan man se det? Den 

första romanen, Linjen, inleder med jaget levande i ett tillstånd av arbetslöshet och påtaglig 

misär. Jaget har ingen riktning, ingen mening, ingen uppfyllelse vare sig personlig eller 

samhällelig. Hon söker därför tröst i någonting utanför och flyr undan sig själv: ”Jag äter och 

äter och äter. Jag försummar inte en enda tallrik. Tröstlösheten omsluter mig som en andra, en 

 
20 Wellness är strävandet efter att ”optimera” sin hälsa. Kan inkludera träning, hälsosam diet och så vidare. 
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tredje och fjärde hud.”21 En existentiell tolkning pekar mot att hon måste äta, äta, äta som ett 

metaforiskt skydd mot den påträngande ångesten av att vara-i-världen utan en gud som 

beskyddare och vägledare. Jaget ”omsluter” sig själv i extra lager ”hudar” för att inte behöva 

möta sig själv, inte behöva se sig själv som en del av världen, se sig själv i världen, och letar 

hellre tröst i någonting utanför sig själv. De extra lager hudar blir en rustning mot existensens 

påtryckning, ett slags transcendentalt försvar mot att vara ”utkastad i världen”. Att inte 

behöva acceptera sanningen i sitt eget ”vara-i-världen” och erkänna det ultimata ansvaret för 

sin egen existens. Det är den här självlögnen som Sartre kallar för att leva i ”ond tro”.22  

      Men jaget inser snabbt att det finns ingen tröst i att klä sig i extra lager. Det skapar bara 

skenet av en lindring. Hon inser att hon på något sätt måste konfrontera sig själv och sin 

situation. För att ta sig ur sin existentiella belägenhet finns bara en lösning:  

 

Morgonens halvdvala, när inte ens rutinerna hindrar en från att famla sig fram, välta allt 

man vidrör. Jag har varit i det tillståndet i dagar; veckor, månader, kanske år. 

Fumligheten, desorienteringen. Väntar på att någon ska väcka mig, men ingen kommer. 

Ingen knuffar till mig och ber mig öppna ögonen, pekar ut en riktning för mig. 

Larmsignalen, drömmarna med skarpa kanter, är otillräckliga för att driva mig ur min 

sömn. Till slut finns bara jag, till slut bara möjligheten att jag skulle öppna ögonen, tvinga 

mig själv till det, till vakenhet.23 

 

Jaget ser i slutändan bara möjligheten i sig själv som lösgörandet av sina bedövande hudar. 

Hon vill ömsa sina metaforiska lager och befria sig själv från fumligheten, desorienteringen; 

hon vill känna luften mot sitt ”riktiga” skinn och ta kontroll över sitt eget liv. Men ingen 

annan kan välja åt henne vad hon ska göra, hon måste bestämma själv. ”Existence precedes 

essence”24 skriver Sartre. Människan är vad hon själv gör sig till – det finns ingen 

deterministisk väg att gå genom livet under guds försyn. En sådan väg skulle vara att leva i 

ond tro. Man är utkastad naken i världen med bara sig själv till hjälp, ingen gud eller essens 

som bestämmelse för människans natur eller syfte finns att klamra sig fast vid. Och jaget inser 

sig själv leva i en sorts ”ond tro”, och vet om att enbart hon kan ”tvinga sig själv” att öppna 

ögonen till vakenhet. Att vilja sig själv till klarhet och därmed skapa sig själv genom sina 

 
21 Elise Karlsson. Linjen. Stockholm: Natur & Kultur, 2015, s 11. 
22 Sartre, Being and Nothingness, s 86-88. 
23 Karlsson, Linjen, s 12. 
24 Jean-Paul Sartre. Existentialism is a Humanism. Translated by Carol Macomber; introduction by Annie 

Cohen-Solal, vol. 1. New Haven & London: Yale university press, 2007, s 22. 
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projekt, sina handlingar och på så sätt ta ansvar för sin egen existens.25 Jaget lyckas 

konfrontera sin ångest och ta det här ansvaret genom att skaffa sig ett arbete. I och med att 

hon väljer att skaffa sig ett arbete, ett projekt, skapar hon samtidigt sig själv och blir ansvarig, 

inte bara för sig själv, men också för alla människor. Det är i det valet, valet till projekt, som 

en kärnpunkt i Sartres existentiella ångest ligger;26 skapandet av ett universellt värde genom 

sina val och handlingar. Hon bemöter den här ångesten, överkommer den och projicerar sig 

själv in i en framtid genom sitt valda projekt.  

      Jaget i Linjen kan följaktligen ses inleda med att ta steget in i en sorts Sartres existentiella 

tillvaro, dock med en känsla av obehag. Hur kan man veta att det verkligen är det ”sanna” 

skinnet som finns under jagets lager av hudar?  Kan det kanske vara så att hon försätter sig i 

en annan sorts ond tro med arbetet som slöjan för ögonen? Vad är det egentligen hon väljer 

när hon väljer sig själv och är det den verkligheten som uttrycker varats sanna sanning? Den 

existentiella tolkningen och det inledande varandet i Elise Karlssons romaner med 

utgångspunkt i början på Linjen, och med hjälp av Sartres filosofi, är inte utan viss oro. En 

oro som följer med jagets fortgående upplevelser i romanerna.  

      Skalar man bort lagren av Karlssons politiska ståndpunkter går det att få en blick in i det 

nyanserade och frågvisa djupet som existerar parallellt. Och det här frågvisa djupet är jorden 

där orons frö växer. Det finns en längtan hos jaget efter förståelse för världen och sitt eget 

varande - som både kan upplevas skrämmande och underbart, intimt och isolerande. 

Karlssons användande av ett poetiskt språkbruk och stilistik skapar en distansering hos jaget 

till det omedelbart sensoriskt förnimbara och känslan av en förskjutning mellan subjektet och 

det upplevande uppstår:  

 

Jag går till ett varuhus. Jag skaffar ett bonuskort. Jag köper en ny parfym, en med diskret 

doft av nytvättade kläder. Jag köper byxor och överdelar som går i antingen svart eller 

vårens trendigaste färger, något annat går knappt att få tag på. Jag köper ett par stövletter 

med höga klackar, för kontorsbruk. Jag köper ett paraply som är svart och gediget och 

konstfullt designat. Ett paraply som kan stå emot hårda vindar. Jag köper en resväska som 

går att ta som handbagage. Rekvisita.27  

 

 
25 Sartre, Existentialism is a Humanism, s 23. 
26 Sartre, Existentialism is a Humanism, s 24. 
27 Karlsson, Linjen, s 31. 
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Vem är det egentligen som utför dessa handlingar? En första blick avslöjar det ironiska, 

politiska meddelandet; en kritik mot det kapitalistiska övervärldsliga systemet där jaget utför 

en ”korrekt” handling. En andra blick avslöjar det mekaniska, men också djupet, i stilen; jaget 

som utför en handling utan känsla eller övertygelse. En tom kommentar tafatt lämnad för att 

ingå i en verklighet som kanske inte förstås till fullo men som man är tvungen att ta del av. 

Rekvisita. I den distanserade stilen skapas även tvivel mot den existentiella tillvaro som jaget 

initialt tycks leva i. 

      Vad är verkligen verkligt? Tvånget eller känslan? Interaktion eller distansering? Jaget vet 

egentligen inte vad som är verkligt. Hon vet bara att det finns en sorts beteckning av det 

”verkliga” som hon behöver förhålla sig till. 

 

Jag sitter vid mitt skrivbord och ser ut. Just idag har glaset närmast mig putsats. Det tar en 

vecka att gå över hela bygganden, men nu är min våning klar. Jag ser ut över det 

ordnande därute. De som går på lunch och de som kommer tillbaka från lunchen. 

Stadstrafiken som rör sig och stadsbygget som fortsätter framåt i enlighet med ritningar 

och planer.28  

 

Jaget uppmärksammar den normala tillvaron med ”lunch” och ”trafik” som det ”ordnade”, det 

som är och ska vara – betingningens tankemonster. Det verkliga blir det som ”stadsbygget” 

framställer sig att vara; en värld av planer och ritningar där allt är utstakat punkt och pricka 

skådat genom ett putsat fönster. Och i skildringen av det här ”propra” och det ”ordnade” 

formas sprickor i den världsbild som Karlsson gestaltar i sin poetiska stil och i sina filosofiska 

funderingar. Och från de här sprickorna börjar oro sippra ut. Jaget kan inte acceptera Sartres 

absolut nödvändiga a priori cartesiska sanning utan lutar mer åt Derridas håll, åt det ständiga 

ifrågasättandet.29 Bara för att man är ”kastad ut i världen”, utelämnad till sig själv, innebär det 

inte att världen i sig existerar på de villkor som den framställer sig. Jagets fundersamma 

distansering inför världen pekar mot att hon egentligen inte kan veta vad som är, utan hon har 

bara en vag uppfattning för vad som borde vara utifrån ”vår vardags blankputsade fasader”.30 

Ingenting är självklart förutom att hon, i en vid existentiell bemärkelse, är.  

      Viljan att skapa sig själv genom sina projekt utanför en deterministisk gudom blir därmed 

någonting helt annat hos Karlssons jag än hos Sartre och hans existentialistiska 

 
28 Karlsson, Linjen, s 39. 
29 Sartre, Existentialism is a Humanism, s 40. 
30 Karlsson, Linjen, s 78. 
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”förverkligande”.31 Friheten till val och friheten att skapa sig själv utifrån den cartesiska 

kärnan är kanske inte så självklart. Att valen kanske är fria, men de är också konstruerade och 

begränsade av det ”ordnade”. Inuti jagets rörelse mot arbete och att ”öppna ögonen” finns 

dimensionen av ett tvång att platsa in i samhället, att duga inom härskande normers ramar. I 

relationen mellan att samtidigt vara ”kastad ut i världen” och att fundersamt distansera sig 

mot vad världen påstår sig att erbjuda uppstår det här tvånget. Jaget kan inte hitta någon 

egentlig sanning i den ”blankputsade” yttre världen som hon måste välja att skapa sig själv i, 

och hon kan därför inte heller försätta sanningen i det inre cogitot. Hon ifrågasätter det yttre 

såväl som det inre, och det inres egenskap att skapa sanning åt det yttre och det yttre att skapa 

sanning åt det inre. Men den här distanseringen skapar också problem – problem som behöver 

begrundas. 

 

2.2. Problemet med transcendens och dualism 

 

Två problem har uppstått under den inledande analysen som måste ges uppmärksamhet: 

problemet med transcendens och dualism. Hur fungerar egentligen jagets relation mellan inre 

och yttre? I vilken existentiell bemärkelse ”är” jaget? Det första problemet, i och med 

distanseringen i Karlssons jag och den förskjutning som uppstår mellan medvetandet och 

”världen som den framstår”, är den transcendentala världsbild som ges sken av. Spelar det 

någon roll att Karlssons jag kan argumenteras för att befinna sig en existentiell tillvaro när det 

existerar en distansering mellan ”medvetande” och ”objekt” där medvetandet försöker tolka 

objektet? Heidegger varnar för den filosofiska traditionens besatthet av att just fokusera för 

mycket på ”Beings”, alla de objekt som existerar utanför en själv, och för lite på ”Being”, 

vilket är sig själv i världen: ”What it means is nothing less than this: that from the beginning 

the thought of Western man has been bound to things, to objects”.32 

      Samma fråga kan ställas till Derrida: vari grundar sig existensen om man, som Derrida 

och till viss del Karlssons jag i Linjen och Gränsen, aktivt går in i den transcendentala etern i 

syfte att förstöra, dekonstruera eller blotta dess bedräglighet?33 Finns det en ens grund att stå 

på som man kan med absolut säkerhet säga ”det här är orubbligt”? Derrida skulle säga nej. 

Det finns ingen orubblig grund man kan bemästra som utgångspunkt för att tolka och förstå 

 
31 Sartre, Being and Nothingness, s 594. 
32 Barrett, s 189. 
33 Derrida, s 153–171. 
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sig själv och världen.34 En sådan grund skulle innebära våldet av metafysisk förutbestämdhet. 

Att tro sig besitta den kunskapen skulle samtidigt vara att acceptera dess ”differance”; i och 

med längtan till kunskap finns också längtan till att bli bedragen. Spivak förklarar: 

 

Simply to recognize that one is shaped by differance, to recognize that the “self” is 

constituted by its never-fully-to-be-recognized-ness, is enough. We do not have to 

cultivate forgetfulness or the love of chance; we are the play of chance and necessity. 

There is no harm in the will to knowledge; for the will to ignorance plays with it to 

constitute it – if we long to know we obviously long also to be duped, since knowledge is 

duping.35 

 

Derrida är medveten om att jakten på kunskap enbart kan sluta med självbedrägeri, att i 

“leken” med närvaro/kunskap ingår man alltid i spelet med differance och det går aldrig att nå 

en sann närvaro eller kunskap. Människan kan aldrig bli en ”hel” entitet som man kan ha 

kunskap över. ”Självet” utgörs alltid av att aldrig kunna bli definierat till ett enhetligt objekt; 

varat rinner således alltid genom fingrarna på den som försöker besvara frågan om vad det är. 

Och häri ligger en skillnad, enligt Spivak, mellan Derrida och Nietzsche i frågan om 

epistemologi. Nietzsche kände det nödvändigt att uppbåda ”the Will to Ignorance” i samband 

med kunskapens otillräcklighet och vilja sig själv att ”glömma” medan Derrida 

medvetandegör sig själv till det här sambandet. Men det innebär också att Derrida aldrig kan 

uppnå det perfekta applicerandet av sin teori eftersom även den är ”deffered” i ett ”play of 

differance”.36 

      På liknande sätt förhåller sig jaget i Karlssons romaner till världen som hon upplever. 

Jagets distansering är inte medvetandet som försöker tolka den yttre världen genom en 

dualistisk rörelse. Utan hon är också medveten, som Derrida är medveten, om kunskapens 

bräcklighet. Dock är Karlssons jag inte lika gedigen i sitt ”tvivel” på en ”högre verklighet”37 

som Derrida, men hon reflekterar över det osäkra i tillvaron med att ”vara på prov” i ett 

arbete:  

 

 
34 Derrida, s 24-25. 
35 Derrida, s lxv. 
36 Derrida, s lxv-lxvi. 
37 Leonard Lawler, "Jacques Derrida", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/derrida/>. (Hämtad 2020-01-16) 
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En månad går, två. Allt jag vill är att mitt namn ska fästas på ett papper under ordet 

tillsvidare. Jag äter, sover, lever tillsvidare. Men jag är på prov. På luncherna ser jag det i 

blickarna, på prov. När min fot nuddar Billys under bordet ser jag det i hans blick, på 

prov. Jag skräms av att min tillvaro präglas av osäkerhet, kanske för att den gör att allt 

känns så mycket mer. Den svindlande friheten i det.38 

 

Jaget lever i en tillvaro av osäkerhet – inte bara i relation till just det här ögonblicket utan 

också genomgående i romanerna. Hon kan således inte försätta sanning till en specifik punkt i 

varandet eftersom hon är medveten dess osäkerhet.  

      Men i den här osäkerheten finns det en betydande existentialistisk tanke. Osäkerhet inför 

framtiden, en framtid utan någon deterministisk förbestämmelse; en framtid utan gud där ”allt 

känns så mycket mer” i fullständigt interaktivt varande med en oklar framtid präglad av en 

mängd olika möjligheter. Karlssons jag lever, på sätt och vis, och som Heidegger skulle 

uttrycka det,39 bortom sig själv: ”Jag lever i den yttre världen, i tiden som rör sig en rak linje 

framåt, bort från mig.”40 Jaget är inte förlagt innanför det egna skinnet i ett evigt nu, utan hon 

lever i ”osäkerhet” inför en framtid utanför sig själv i en tid som rör sig bort från henne. Jaget 

existerar inte bara i nuets succesiva ögonblick utan hon existerar i det förgångna, nuet och det 

framtida på en och samma gång, likt Heideggers teori och temporalitet:  

 

Man, Heidegger says, is a creature of distance: he is perpetually beyond himself, his 

existence at every moment opening out toward the future. The future is the not-yet and 

the past is the no-longer; and these two negatives - the not-yet and the no-longer – 

penetrate his existence.41 

 

Jaget rör sig mot en framtid, hon existerar i tiden. Hon gör det också i ”den yttre 

världen”, och kan därför inte förpassas till ett inre cogito. Karlssons jag går ofta en 

existentialistisk väg samtidigt som hon genom den poetiska och distanserade stilen tar 

in ett derrideanskt förhållningssätt till sanning och kunskap.  

      Problemet med transcendens och dualism går därmed att lösa i och med att Karlssons jag 

har ena foten i vissa existentialistiska tankar och andra i vissa av Derridas. Som jag har 

argumenterat för ovan; distanseringen i Karlssons jag sker inte på grund av att hon uttrycker 

 
38 Karlsson, Linjen, s 45. 
39 Barrett, s 194. 
40 Karlsson, Linjen., s 75. 
41 Barrett, s 203. 
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dualismens särskillnad mellan objekt/subjekt, kropp/själ. Det är mer att jaget är i linje med 

Derridas osäkerhet inför tillvaron och gör därför det aktiva valet att leva inom transcendensen. 

Hon gör det för att kunna ”förstöra” den eller åtminstone medvetandegöra sig själv inför den: 

”Det är ett slags närvaro. Det är ett slags synliggörande av liv. Men är det arbetet i sig?”42 

Jaget accepterar inte den verklighet som sätts framför henne och hon existerar inte heller i en 

relation där världen är på avstånd i en transcendental idealism likt Schopenhauers eller Kants 

filosofiska övertygelser.43 Och jaget kan ifrågasätta ”vardagens blankputsade fasader” just 

därför att hon är fullständigt insupen i ett existentialistiskt varande,44 någonting som man även 

kan argumentera för att Derrida också gör. Derrida lever också i en sorts existentialistiskt 

verklighet.45 Men vad Derrida gör, och till viss del även Karlssons jag, är att ifrågasätta den 

fullständiga närvaron som det varandet innebär. Som jag visat tidigare: Karlssons jag ser inte 

en sann verklighet i en transcendens eller utifrån ett cartesiskt dualistiskt cogito. Hon 

uppfattar istället dess illusoriska syfte samtidigt som hon lever i dem utan att acceptera deras 

anspråk på sanning. Och det är däri känslan av distansering hos Karlssons jag uppkommer. I 

samband med den poetiska och filosofiska stilen lyckas hon på så sätt belysa vardagens 

transcendens samtidigt som hon ifrågasätter den. Den bemärkelse i vilken Karlssons jag ”är” 

blir då ett vara insupen i den här vardagens transcendens. Hon är ett vara bland vara där 

självklarheten och utgångspunkten är att hon är tillsammans med osäkerheten i vad hon är. 

Jaget finner ingen tröst i någonting absolut förutom att hon är ett vara i tiden på väg in i en 

framtid. 

      Jag vill dock uppmärksamma en viktig skillnad mellan Derrida och jaget hos Karlsson. 

Båda två väljer att ingå i den transcendentala miljön, men Derrida är fullt medveten om 

bedrägligheten som den epistemologiska sanning en transcendental (metafysisk) verklighet 

innebär. Han förväntar sig egentligen inte att genom sin verksamhet kunna nå ned tillräckligt 

 
42 Karlsson, Linjen, s 126. 
43 Transcendental idealism är en filosofisk tro som betraktar objekt som enbart representationer av en 

transcendental sanning utanför tid och rum, och dessa objekt existerar inte utanför människans intuition. Vi kan 

därför aldrig få kännedom om ”things in themselves” eftersom detta inte existerar inom tid och rum. Vi kan bara 

få kännedom om dess utseende, dess representation. https://plato.stanford.edu/entries/kant-transcendental-

idealism/#AppeThinThem (Hämtad 2019-12-29) 
44 Heideggers filosofiska tro om varandet är att alla människor har en sorts ”aning” om varandet, att man är 

fullständigt omringad av det. Den här aningen är för det mesta självklar, som att ”idag är det måndag” och det 

uppstår inga frågor gällande detta är. Utan den här ”förutfattade” aningen skulle man inte kunna förstå någonting 

alls, enligt Heidegger. (Barrett, William. Irrational man. Westport: Greenwood Press, 1977, s 190). Det är i den 

här lösa blandningen, Sartres ständiga skapande och Heideggers aningar, som utgör mycket av Karlssons 

existentiella grund. Jaget ser sig själv skapas i en framtid samtidigt som hon befinner sig i Heideggers insupande 

och temporala vara, men hon kan inte heller villkorslöst acceptera Heideggers aningar.  
45 Steven Crowell, "Existentialism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/existentialism/>. (Hämtad 2020-01-16) 

https://plato.stanford.edu/entries/kant-transcendental-idealism/#AppeThinThem
https://plato.stanford.edu/entries/kant-transcendental-idealism/#AppeThinThem
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långt för att komma till en orubblig botten. En sådan botten skulle i hans åsikt bara vara en 

vilja till kunskap, en vilja till att bli bedragen.46 Men likväl söker han skapa utrymme genom 

sin dekonstruktion. Karlssons jag, emellertid, tycker sig tro att det kanske kan finnas 

någonting bakom sprickorna i den transcendentala illusionen. Att på något sätt kanske det 

faktiskt finns en nåbar, verklig substans. Jaget tror att det finns en möjlighet till någonting 

utöver tomrummet bakom fasaden, vilket skymtar i hennes vilja till arbete och tro om 

framtiden. Men kanske gör hon misstaget att göra sig själv sårbar för metafysiskt intrång i sin 

vilja att tro på en sådan möjlighet, såsom många andra gjort före henne. Och det är just där 

skillnaden ligger. Derrida väljer att inte tro,47 oavsett om det faktiskt skulle finnas någonting, 

vad som helst, (och som Derrida själv ger utrymme för, om man ser det från ett positivare 

perspektiv, i sin dekonstruktion), så vill han inte tro, han kan inte tro. Karlsson jag väljer att 

tro, hon vill tro. 

 

2.3. Vilja och tro, och viljan att tro 

 

Vad är det egentligen som gör att en verklighet tar form och kan anses som någonting konkret 

och en utgångspunkt att se livet utifrån? ”Verklighet” är ett evigt mångskiftande begrepp som 

byter ontologiska och epistemologiska kvaliteter från epok till epok, kultur till kultur, 

samhälle till samhälle, människa till människa. Åratal av tankar har ännu inte lyckats uppbåda 

ett universellt värde som infångar kollektiva sanningar, även om systembyggande filosofer 

gärna vill tro annorlunda. Och det är just nyckelbegreppet: tro. Oavsett om det är Platons 

idévärld, Descartes cogito, gud, Heideggers Dasein (människans varande-i-världen)48 eller 

Sartres frihet så har de alla någonting gemensamt; tron på att vad de säger och skriver 

innehåller en sanning (eller sanningen) om hur världen och människan är.49 Tron blir på så vis 

oskiljaktig från sanningen. För att en sanning ska uppstå måste det finnas en tro för att det 

verkligen är sant.  

      Hittills i min analys har jag baserat mycket av ”Karlssons jag” på den första romanen 

Linjen i syfte att argumentera för det ontologiska och epistemologiska förhållningssätt som 

gör sig framträdande – med hjälp av bland annat existentialismen och Derrida. Och med den 

 
46 Derrida, s lxv, 153-171. 
47 Derrida, s 350. 
48 Barrett, s 197. 
49 James, The Will to Believe, s 1-16. 
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grunden är det nu dags att byta fokus till den andra romanen Gränsen för att på bästa sätt ta in 

och undersöka viljan att tro, som är mest synligt i det här skiftet romanerna emellan. 

      Övergången från Linjen till Gränsen inleder med att jaget har drabbats av sjukdom, 

cancer. Det har uppstått en förändring hos jaget som investerade en oerhörd mängd tid och 

möda i ”jobbet”: ”Jag tar ledigt från jobbet. Jobbet är ett arbete som allting annat. Jag arbetar 

med min kropp, mitt jag, min relation. Ibland glömmer jag jobbet för allt arbete”.50 Det som 

tidigare varit självklart och varit en stor del av jagets driv har bytt fokus till någonting helt 

annat:  

 

Han berättar hur väsentligt hans arbete är för honom, enligt formulären, enligt 

handläggarna, enligt den allmänna opinionen. Jobbet ger livet värde, gör det värt att leva, 

Gör det värt att bevaras. Det känns bekant, men inte begripligt.51 

 

Den tro jaget hade på jobbet har slocknat och är inte längre lika livfullt och engagerande. En 

starkare tro har tagit över och byter ut ”jobbet” och ett annat sorts driv framåt föds. Och i det 

drivet fortgår en existentialistisk medvetenhet i projektet som skapandet av sig själv, men 

fortfarande med restriktionen att skapandet kanske inte sker i en helt fri värld. Jaget tror inte 

längre på ”jobbet” som det viktigaste i sitt eget skapande, utan skiftet, cancern, har förändrat 

hennes situation och hennes tro. Jagets vilja väljer att tro på en annan verklighet, eller väljer 

att tro på sig själv som en annan form av varande i världen.  

      Dock liknar en sådan förståelse för sanningen väldigt mycket en subjektivistisk fallgrop – 

individers ”påhittade” och absoluta uppfattningar om världen som blir strukturen för 

objektivitet. Att man kan tro på vad som helst bara man väljer att vilja tro och sen skapas 

världen runtomkring den nyckfulla tron. Kan det verkligen vara så enkelt? William James 

menar att istället bygger en tro på ”liveness”,52 att en hypotes (allt från enkla påståenden till 

religion, filosofier osv) måste ha en verklig möjlighet för personen som presenteras hypotesen 

– den måste vara ”levande”. Huruvida hypotesen är trovärdig eller ej beror inte på dess 

sanningshalt utan mer på om personen ifråga är beredd att tro på den som individ. Viljan att 

tro måste komma före valet att tro. James skriver: “Our belief in truth itself, for instance, that 

there is a truth, and that our minds and it are made for each other, what is it but a passionate 

affirmation of desire, in which our social system backs us up?”53 Det spelar ingen roll vilken 

 
50 Elise Karlsson. Gränsen. Stockholm: Natur & Kultur, 2018, s 42. 
51 Karlsson, Gränsen, s 104. 
52 James, The Will to Believe, s 1. 
53 James, The Will to Believe, s 5. 
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epistemologisk framförhållning man har, enligt James, ifall man är empirist eller absolutist; 

alla har vi en vilja att tro på en sanning, hur liten och banal eller hur stor och vidlyftig den än 

är – men den måste existera som en möjlighet. Och möjligheten för Karlssons jag att göra 

förändring i sin tro uppkom, mest troligen, genom sin drabbning med cancer. Lika mycket 

som jagets arbetslösa tillstånd i början på Linjen förutsätter hennes tro så förutsätter cancern 

tron i Gränsen. Det är möjligheter som har skapats för jaget att kunna tro. Utan dessa 

förutsättningar finns inte möjligheten, passionen för jaget att kunna tro.  

      Men det finns en konflikt hos Karlsson jag i den pragmatiska tro som James föreslår, och 

som Zimmerman uttrycker: “Sometimes, we can ignore the evidence and believe what we 

want to believe knowing full well that this is what we are doing. The will to believe is real. 

Within limits, it can even be a good thing.”54 Det nästan barnsligt enkla att tro på någonting 

där förutsättningar infinner sig är kanske inte så enkelt som pragmatismen får det att låta, i 

alla fall inte för Karlssons jag. Hon förmår inte helhjärtat att tro på illusionen som en konkret 

verklighet fastän det skulle ge henne en enorm tröst i att göra så. Jaget kan inte acceptera eller 

lura sig själv till en sådan pragmatisk sanning. Hon tror att verkligheten som den framställer 

sig är en illusion och hon vet att den inte är sann. Men hon fortsätter ändå hoppas att det 

kanske finns någonting bakom ”verklighetens” sprickor: ”…allt är möjligt att följa med ett 

frågetecken, ifrågasätta”.55 För är det någonting som Karlssons jag verkligen tror på, och som 

jag argumenterat för i analysen, det är att hon vet och tror att hon existerar, hon vill existera, 

hon vet att hon alltid blir in i en framtid:  

 

Jag lever ihop med Jonas. Men nu när jag har börjat tänka andra tankar, undrar jag om 

han fortfarande lever med mig. När jag alltmer blir en annan. När jag alltmer blir. Rör 

mig bort från döden, men också ifrån det som varit jag. För andra.56  

 

Karlssons jag existerar inte på en statisk punkt i en statisk upplevelse av tiden utan hon går 

framåt och blir, alltmer blir. Jaget tror att hon existerar i en temporal värld där hon ”alltmer 

blir en annan” in i en framtid. Cancern som förändrande jaget i början av Gränsen skapar 

också förändring när den inte längre är ett påtagligt hot. Ingenting är egentligen bestående för 

Karlssons jag. Genom att tro på sig själv som en varelse i världen som ständigt projicerar sig 

 
54 Aaron Z Zimmerman. Belief: A Pragmatic Picture. Oxford: Oxford University Press, 2018. Oxford 

Scholarship Online, 2018. doi: 10.1093/oso/9780198809517.001.0001, s 21. (Hämtad 2019-12-16) 
55 Karlsson, Gränsen, s 56. 

 
56 Karlsson, Gränsen, s 63. 
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in i en framtid finns där också en tro på att illusionen inte heller är absolut. Att bakom, där 

borta i framtiden, kanske det existerar någonting som liknar en sanning. 

      Skillnaden mellan Derrida och Karlssons jag blir därmed väldigt tydlig. För Derrida finns 

det inte utrymme för en tro på en sanning. Det Derrida tror på, om man kan säga att han tror 

på någonting överhuvudtaget, så är det att han tror på den metafysiska slöjan som skymmer 

våra ögon. Han tror på någonting som han tror inte existerar som riktlinjer för hur världen och 

verkligheten är beskaffad. Han tror på icke-existensen av verkligheten som ett ”sant” begrepp 

och väljer att ingå i den icke-existensen för att visa på dess ickeexistens.57 I och med att 

Karlssons jag väljer att vilja tro främst på sig själv som existerande och som ett blivande in i 

en framtid blir det möjligt för henne att tro på verklighetens illusion som någonting icke-

bestående. Jaget vet att tillvaron inte alltid kommer att se ut som den gör, hon vet att hon själv 

inte alltid kommer att vara som hon alltid har varit. Jagets nästan maniska tro på jobbet som 

värde inför livet, som det representerade i Linjen, är inte längre den verklighet hon identifierar 

sig i.58 Bara för att någonting är som det är just nu betyder det inte att det för alltid kommer att 

vara så. Det som en gång varit tynar bort, blir obegripligt och man kan aldrig riktigt veta 

vilket nu, eller vilken skepnad man tar i en framtid, som är sann eller ej. Men viljan att tro på 

en sanning, vad den än är eller om den ens existerar, finns inom Karlssons jag i rörelsen till 

blivande.  

      Derrida utför inte riktigt en sådan rörelse. Han står mer still, orörlig i en osäkerhet inför 

den tillvaro som påstås honom sann. Även om intentionen och önskan finns hos Derrida att 

söka efter varandet så lyckas han aldrig riktigt hitta det eftersom hans metoder begränsar 

honom.59 Han lyckas inte, likt en metaforisk Dante, gå igenom ”helvetet”60 och att ta sig ut på 

andra sidan. Utan han fastnar i ”helvetet” och stänger alla utvägar han potentiellt kan hitta i 

sin tro att det inte finns någon utväg (till skillnad från den västerländska traditionens tron om 

metafysiska utvägar). Karlssons jag, som jag skrivit ovan, ser en utväg från ”helvetet”, 

grundad i henne själv som ”en del av världen”.61 En grund som är absolut nödvändig för 

henne att inte luckras upp med tidens gång. Jaget går ned i helvetet och ställer sig i den 

metafysiska skuggan, hon lever i den, men hon tror inte på den. Hon tror att hon kan förflytta 

 
57 Derrida, s 25. 
58 Karlsson, Gränsen, s 104. 
59 Derrida, s xcvii-xcix. 
60 Jag använder Dantes helvete som en illustration för att bättre förklara rörelsen hos Karlssons jag. Det existerar, 

förstås, inget helvete eller någon himmel varken hos Karlssons jag eller Derrida. 
61 Karlsson, Gränsen, s 177. 
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sig ut ur skuggan genom sin rörelse, för ingenting är bestående, inte hon själv och inte heller 

skuggan: 

 

Den här gången gör vi ett försök att nå en extrem närvaro i nuet. Att vara i den här 

stunden, på den här platsen. I den dunkla salen med svettlukten dold av doftljus, jasmin. 

Ibland har jag svårt för närvaron. Det är något med ansträngningen för att nå den. Som en 

seans för att framkalla nuet ur det som vi är i, som i så fall alltså inte är nuet.62 

 

 Det existerar ingen statisk verklighet inom henne och inte heller utanför henne. Ingen 

metafysisk verklighet kan existera, bara illusionen av en. Att framkalla nuets orubblighet är en 

omöjlighet då hon alltmer blir mot en framtid. 

      Men hon kan inte heller veta vad som väntar henne utanför skuggan, om det är ännu en 

illusion som hon träder in i eller om hon äntligen tar klivet ”upp” i himmelens strålglans. Fast 

det spelar egentligen ingen roll om hon når en ”sanning” eller inte. I och med att Karlssons 

jag tror på sig själv i rörelse kommer hon således alltid att tro på att verkligheten hon befinner 

sig i är blott ännu en skugga att röra sig förbi: 

 

På den här platsen tror jag mig kunna finna arbete-i-sig. Det som döljer sig under arbetets 

yta. Alla kostymer och samtal och till om med det vi producerar är bara just det, yta. 

Någonstans bortom allt det finns essensen. Ibland tycker jag mig kunna ana den. En 

osynlig rörelse genom rummet. Arbetet är alltid i rörelse, aldrig stillastående.63 

 

Vad det än är som döljer sig under arbetes yta, essensen eller arbete-i-sig, anar Karlssons jag 

att det är en rörelse. En rörelse som jag försökt beskriva. Essensen bortom ytan går aldrig att 

uppnå eftersom arbetet alltid är i rörelse. Om ytan är den illusoriska verklighet hon lever i är 

essensen hon talar om den rörelse som tillåter henne att fortsätta se framåt. Essensen är, som 

argumenterats för ovan, henne själv i sitt eget skapande in i framtiden, aldrig stillastående. 

Begreppet ”essens” kan därför aldrig härledas till någon orubblig kärna i den värld subjektet i 

Linjen och Gränsen lever. Det finns bara jagets vilja att tro på någonting mer substantiellt än 

illusionen, en sorts närvaro till essens, oavsett om det existerar eller om hon någonsin kommer 

att uppnå den eller ej. 

 
62 Karlsson, Gränsen, s 183. 
63 Karlsson, Linjen, s 33. 
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      Men i allt det här, med vetskap om verkligheten som illusion och sanningens ständiga 

onåbara förskjutning, finns det en fråga som är värd att lyfta: frågan om meningslöshet. 

 

2.4. Försvar mot nihilism 

 

Såhär långt i analysen har jag undersökt det existentialistiska och dekonstruktivistiska varat 

som manifesterar sig i Karlssons jag. Kort sagt går det att säga att jaget ”använder” de 

existentialistiska tankarna om varandet genomsyrat av existensen och det dekonstruktivistiska 

varandet som någonting potentiellt bedrägligt och falskt (i en metafysisk mening). Jag har 

också undersökt jagets pragmatiska tro och vad det innebär för varandet och sanningen. Och 

det är genom bekräftandet av att Karlssons jag lever inom i en illusorisk verklighet som 

frågan om meningslöshet måste besvaras. 

      Finns det i Karlssons jags medvetenhet om att hon lever i en illusion och att hon aldrig 

riktigt kommer veta om hon uppnår sanning plats för någonting så vidlyftig som ”mening” 

eller ”lycka”? Vilken ”värdering” kan man, eller kan Karlssons jag i Linjen och Gränsen, 

lägga på den tillvaron i stort? Är den dräglig, odräglig? Är det bara rörelsen mot någonting 

(illusion eller ej) som gör det värt för Karlssons jag att leva? Vilken roll spelar nihilismen i 

romanerna?  

      Till synes är det just i rörelsen som Karlssons jag hittar sin mening, sin ”aning till essens”. 

Det är rörelsen som tillåter jaget att fly undan nihilismen, om ändå bara som en skenmanöver i 

syfte att ignorera illusionen med blicken bortom, mot en ännu icke uppdagad framtid av 

förväntningar. Det är ett slags hopp om det outforskade osäkra genom det säkra i sig själv i 

rörelse. Men vad betyder det egentligen? I egentlig mening är det ett evigt flyende in i 

framtiden från illusionens tomrum; en flykt genom sig själv i rörelse: 

 

När den första entusiasmen för arbetet dör ut inom mig kommer det att lämna ett hålrum 

efter sig. Ett som kommer att behöva fyllas med någonting nytt att längta efter och 

drömma om. Annars kommer jag att kollapsa, in i mig själv.64 

 

Karlssons jag är fullt medveten om vad som väntar i en statisk värld utan skydd av det 

metafysiska. Jaget måste fyllas, och i det här fallet är det alltid hoppet, annars tar förtvivlan 

över och hon ”kollapsa, in i mig själv”.65 I hoppet och rörelsen framåt föds samtidigt 

 
64 Karlsson, Linjen, 2015, s 42. 
65 Karlsson, Linjen, 2015, s 42. 
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förtvivlan fram i illusionen; i ”hålrummet”; i osäkerheten. Jaget, som ifrågasätter allt, vill fly 

undan sin egen osäkerhet inför nuets illusion och ger sig själv därför viljan till en tro, till 

hoppet om att förtvivlan går att undkomma genom sitt existentialistiska framåtsträvande vara 

– men hon vet inte vad som väntar henne i framtiden. Hon förmår inte ens veta om hoppet 

eller drömmen någonsin går att förverkliga, bara att det finns en möjlighet. Det enda hon vet 

om framtiden är att hon inte vet. 

     Det uppstår dock, i och med den dunkla framtiden, en spännande relation, hos Karlssons 

jag, mellan hopp och förtvivlan. Initialt verkar det som om hoppet föds ur förtvivlan, och att 

den här förtvivlan, den här nihilismen, når ett a priori tillstånd inuti illusionen – det lyfts till 

metafysisk nivå. Men kan det verkligen vara så? I så fall skulle jagets emancipatoriska rörelse 

ut ur illusionen samtidigt innebära skapandet av en metafysisk utväg, där det naturliga och 

metafysiska är just nihilism och förtvivlan. Att bakom illusionen existerar det bara förtvivlad 

meningslöshet – den ursprungliga tillvaron. Jaget skulle på så vis försätta sig i en snårig 

situation där drivkraften inte är rörelsen framåt utan flykten från förtvivlan. Hoppet om en 

”närvaro till essens” tappar då all sin substans och möjligheten till sanning blir för alltid 

ouppnåelig. Förtvivlan blir den gud som Nietzsche dödade och som existentialisterna framåt 

mot Derrida fortsatte att ifrågasätta. Och en fråga som ställdes tidigare, men inte besvarades, 

blir åter relevant att fundera över; har Karlssons jag egentligen aldrig tagit sig ur Sartres onda 

tro? 

      Karlssons jag behöver fylla sig med någonting – en längtan, en dröm – för annars 

”kollapsar” hon och en förtvivlan tar över. Men vad är den här förtvivlan och vad är den här 

nihilismen, meningslösheten bakom vardagens illusion? För att den här förtvivlan ska kunna 

existera och födas genom hoppet om mening så innebär det att nihilismen nödvändigtvis 

måste vara och måste existera som en absolut sanning i världen. Men hur kan det göra det när 

Karlssons jag ständigt sätter frågetecken bakom meningar? Jaget kan aldrig definiera vad den 

här längtan eller drömmen är för någonting. Det är bara en känsla av ett behov till att se sig 

själv i rörelse i tron om att den rörelsen innebär förändring: ”Jag lever i den yttre världen, i 

tiden som rör sig i en rak linje framåt, bort från mig”.66 Jaget har egentligen inte behov av att 

fylla sig själv med hopp som ett försvar mot en förtvivlan född ur en a priori nihilistisk 

meningslöshet, utan hon har behov av att ge utlopp för den ångest som gång på gång byggs 

upp inuti henne i sin rörelse in i framtiden: 

 

 
66 Karlsson, Linjen, s 75. 
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I mina drömmar krossas allt glas. I mina drömmar blir våra andetag större när luften 

strömmar igenom tomrummen. I mina drömmar har vi lärt oss att gå över det som är 

krossat, att leva med den levande smärtan.67 

 

Jagets krossande av allt glas är även krossandet av illusionen, eller åtminstone medvetenheten 

om illusionen. Hon går över det krossade samtidigt som hon behöver leva i den smärtan. Hon 

behöver inte fylla sig själv, hon behöver släppa sig själv ”fri” från det statiska. Från sin 

”kollapsa, in i mig själv”68 till att konfrontera vardagens illusion, se sig själv bortom den. Så 

länge hon gör det och så länge hon fortsätter att blicka framåt kan hon inte heller fastna i 

Sartres onda tro,69 för hon förvägrar inte sig själv insikten om sin egen existens i världen som 

ett alltmer blivande.  

      Men hur fungerar egentligen det här hoppet och det här drömmandet? Vilken roll har det i 

fyllnaden av sig själv, eller snarare frigörelsen från det statiska? Hoppet och drömmen, som 

tidigare visat, är bara känslan av ett behov: 

  

Jag går in i arbetet som i en förälskelse. Jag pratar med alla på jobbet om det. Alla 

detaljer, min lilla dator, mina små texter. De delar med sig av sina kärleksfulla anekdoter. 

Men de saknar glöd, det är gamla relationer och passionen har börjat falna. Jag vill hålla 

min eld levande.70 

 

När glöden börjar svalna och bli till kol känner Karlssons jag det här behovet, den här känslan 

till behov. När slentrian blir påtaglig och ett ångestladdat stillastående griper tag i henne 

uppstår den här relationen. Behovet av fyllnad är hos jaget bara den här önskan att ”hålla min 

eld levande”, att fortsätta sträva framåt. Hoppet och drömmen kan därför inte existera utanför 

henne själv, vilket innebär att en förtvivlan inte heller kan existera utanför jaget. Hopp, dröm, 

förtvivlan saknar substans. Och hoppet, drömmen, förtvivlan är i egentlig mening ingenting 

annat än en del av hennes tro på sig själv i rörelse, tron på sig själv i världen. En nihilistisk a 

priori verklighet som gömmer sig under illusionens sprickor blir således en omöjlighet. 

      Men vad innebär det för hoppet om närvaron som substans i världen? Finns det någon 

substans överhuvudtaget? Essensen som hon letar efter, närvaron som hon känner antydan till, 

som jag förklarat och upprepar igen, är hennes rörelse, hennes tro på sig själv i rörelse. Hon 

 
67 Karlsson, Linjen, s 167. 
68 Karlsson, Linjen, 2015, s 42. 
69 Sartre, Being and Nothingness, s 86-88. 
70 Karlsson, Linjen, 2015, s 42. 
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kan egentligen aldrig finna en essens-i-sig-själv eftersom det inte existerar någonting som 

innehar de egenskaperna. Men den här antydan, känslan av närvaro, odefinierbar och 

fördunklad, aldrig nåbar som vara eller kunskap, finns i hennes pragmatiska tro som en 

möjlighet, ett kanske. Det tillåter henne att hålla huvudet högt och fortsätta gå framåt. Men i 

slutändan finns varken drivkraften i hoppet eller förtvivlan, utan i henne själv. Det finns ingen 

nihilistisk a priori grund som skapar nöden för hoppet och rädslan för förtvivlan. Bakom 

illusionen, i den nihilistiska atmosfären, finns det därmed ingenting; det finns ingenting som 

ges form eller uttrycks genom begrepp eller ord som skapar ett värde, negativt eller positivt. 

Varken meningslöshet eller meningsfullhet existerar.  

      Vad händer i en värld av ingenting? Blir allting likgiltigt och meningslöst? Hur kan man 

leva i en sådan värld? Mening, som sådan, är skapad av illusionen som Karlssons jag lever i 

och ifrågasätter. Och vad man skulle kunna kalla för Derridas storslagna insikt och magiska 

trick, och Karlssons jags liknande insikt, är att i och med att de lever i illusionen och det 

metafysiska och använder dess våld mot den konstruerade världsbilden, kan de krossa den 

bilden utan att ersätta den med någonting annat. Och det innebär inte att mening byts ut mot 

meningslöshet utan att de intar en position som möjliggör blottandet av att en mening i 

illusionen aldrig existerade till att börja med.71 Det kan därför inte heller finnas meningslöshet 

i och med att det inte finns någon mening. När man kritiserar Derrida för nihilism så 

projicerar man en meningslöshet som kommer utanför den struktur som Derrida gett sig in i.72 

Illusionen har aldrig existerat inom dikotomin mening-meningslöshet, den har alltid existerat 

som ingenting.  

      När Karlsson jag medvetandegör sig, lever i och ifrågasätter illusionen och pekar på dess 

sprickor återgår den till ett ingenting, inte meningslöshet. Och det är därför begrepp som hopp 

och förtvivlan inte kan existera inom Karlsson världsbild, för att det innebär att det måste 

finnas en mening med att hoppas och en mening med att förtvivla. Nihilismen är varken 

positiv eller negativ i Karlssons jag, den är neutral – varken synlig eller osynlig. Den är helt 

enkelt inte där som skapandet av en a priori värld liksom metafysiken inte finns där som en 

sann skapelse av världen.  

 

2.5. Varat 

 
71 Derrida, s 25. 
72 Vad jag menar här är att i och med dekonstruktionens metoder, att använda existerande strukturers egna 

begrepp mot dem själva, så uppstår den nihilistiska världsbilden inte utifrån Derridas själv. Derrida visar helt 

enkelt på redan existerande sprickor i den struktur han dekonstruerar. Nihilism är inte något Derrida 

introducerar, men det är något han avslöjar.  
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Vad är det då som ger Karlssons jag ”mening” om det inte kan existera en mening då själva 

grunden till illusionen är ingenting? Kan det uppstå någonting ur ingenting? Är hennes tro på 

rörelse ett fullständigt ingenting, ett vakuum? Det är svårt att argumentera emot någonting 

annat än att allting är ingenting; att mening, meningslöshet, natur, metafysiska snuttefiltar, 

transcendentala värden, allihop är reducerade till ett ingenting. Världen, såsom romanernas 

jag i djupet av sitt varande ser det, är ett ingenting där människan lever i ett ingenting. 

Nihilismen som sådan, hos Karlssons jag, kan inte betraktas ur perspektivet guds död för att 

bakom illusionen om gud finns det ingenting som kan hjälpa att skapa en mening eller 

meningslöshet. Meningen och meningslösheten tar alltid vid inom illusionen, som Karlssons 

jag förvisso lever i, men som hon inte ser som vare sig verklig eller sann.  

 

När vi kommer ut i omklädningsrummets ljus är det bländande. Är det här det verkliga? 

Är det här vi blir till, när vi vänder våra blickar från varandra mitt bland skåpen och 

duschens varma strålar? Eller har vi lämnat det verkliga bakom oss.73 

 

Det ständiga ifrågasättandet tillåter henne att se under illusionen sprickor, och hon upptäcker 

ingen verklighet hur mycket hon än söker, bara ett ingenting. Det låter förstås väldigt negativt, 

men det är varken negativt eller positivt. Ingenting kan definiera ingenting. Sanningen finns 

inte där. Det finns ingen sanning som kan hjälpa oss att svara på frågor om filosofi eller 

moral. Jagets rörelse och jagets tro innehåller således ingen emancipation därför att det 

egentligen inte finns någonting att emancipera sig själv ifrån. Och det är kanske det här som 

är Derridas verkliga helvete och varför man gärna inte vill ta klivet ned; det låter utan tvekan 

ganska dystert. 

      Men allt är kanske inte så deprimerande som det framstår. För vad det här innebär, och 

vad det innebär för Karlssons jag, och som analysen delar nu pekar mot, är att konfrontationen 

med detta ingenting inte behöver innebära total resignation eller någon sorts tafatt anarkism. 

Genom existentialismen går det att se en obestridlighet hos Karlssons jag; hennes ”vara-i-

världen”. Hon är i världen, men hon vet inte varför eller vad hon är, hon vet bara att hon är. 

Genom Derrida kan man se jagets ifrågasättande och försök att se igenom vardagens sprickor: 

”Alla har börjat tala i antydningar, de gör det till den grad att jag har börjat dechiffrera allt. 

 
73 Karlsson, Gränsen, s 113. 



26 
 

Jag läser inte längre raderna utan endast mellan raderna. Lyssnar till pauserna i 

radiosändningarna.”74  

      Och i hennes tro på världen i rörelse i konstant förändring hittar hon en pragmatisk utväg 

ur meningslöshet, ett sätt för henne att leva och fortsätta leva inom illusionerna samtidigt som 

hon vet om deras bedräglighet. I frågan om nihilism inser hon att bakom illusionen, där den 

”riktiga” världen borde existera, finns det ingenting. Tillsammans utgör dessa aspekter en 

helhet som innefattar Karlssons generella vara i den mån hon existerar i världen. Det behöver 

inte finns mening, det behöver inte finnas meningslöshet – det finns ingenting, och det 

behöver inte värderas vare sig negativt eller positivt. För Karlssons jag innebär det att kunna 

leva i en värld där utgångspunkten är att det inte finns en utgångspunkt. Men oavsett måste 

hon vara, hon måste vara ”utkastad i världen” tillsammans med allting där som också måste. 

Medvetenheten om illusionen, ”den svindlande friheten”75 inför osäkerheten, blir på så vis, 

genom sammanfogningen av alla dessa aspekter som analysen tagit upp, en sorts neutral 

optimism. Den pragmatiska tron om rörelse och förändring är samtidigt hennes tro på sig själv 

som existerande, att hon måste existera och att hon samtidigt måste röra på sig i samband med 

att världen rör på sig.  

      Och i och med att det inte finns någonting bakom illusionen så kan hon inte heller ha 

någon kunskap om framtiden. Ingenting föder ingenting och vardagens illusion är falsk – 

illusionen är lika med ingenting. Hon kan bara ha en ”antydan om närvaro”, alltså hon vet 

egentligen inte vad det är eller om det faktiskt existerar. Om någonting kan uppstå ur 

ingenting kan hon inte heller veta. Hon kan inte heller veta om världens rörelse nödvändigtvis 

innebär skapandet av sanning. Hon vet bara att hon inte vet och att hon måste existera och 

måste röra på sig i en svindlande dynamik där ingenting är bestående och allting är praktiskt 

taget möjligt. Jagets pragmatiska tro är egentligen tron på sig själv som ett måste i den här 

dynamiska världen, och frågan om vara eller icke vara blir onödig eftersom den alltid måste 

ställas som: vara eller vara. Hon kan inte välja ett icke vara för det skulle vara att negera och 

beröva sig själv på möjligheternas framtid. Och det är det här jag kallar för ”neutral 

optimism”, som Karlssons jag framstår att ha. Inför en osäker framtid av möjligheter och ett 

nu av ingenting finns det inga garantier för någonting. Varken vardagens illusion eller någon 

deterministisk metafysik har makten att forma eller skapa en värld som är baserad på 

ingenting. Karlssons jag rör sig från illusion till illusion och blickar ned i det ingenting som 

 
74 Karlsson, Gränsen, s 140. 
75 Karlsson, Linjen, s 45. 
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existerar i dess sprickor, medveten om sitt måste och en tro om ett måste, att förändring 

innehåller möjligheter även inför ett ingenting.  

 

3. Avslutning 

 

I min analys har jag argumenterat för hur jaget/subjektet i Karlssons romaner Linjen och 

Gränsen uppfattar och upplever världen, vilket kan förstås utifrån ett existentialistiskt och 

derrideanskt perspektiv. Det existentialistiska kommer av att jaget förhåller sig till framtiden 

som ett projekt där hon skapar och förändrar sig själv genom sina handlingar, genom att hon 

alltmer blir. Det Derrideanska utifrån att jaget ständigt tvivlar och sätter frågetecken bakom 

tillvarons meningar. Jag har även betraktat jagets världsbild och verklighetsskapande utifrån 

tron och vilken roll den här tron har i jagets existentialistiska rörelse in i en framtid. Jag har 

också svarat på nihilismens kritik och argumenterat för att en neutral nihilism snarare än 

meningslöshetens nihilism upplevs av Karlssons jag. Slutligen har jag, med analysen olika 

delar i betänkande, gjort en tolkning för det vara som Karlssons jag lever i, den världsbild 

som framstår ur romanerna. Kort sagt lever jaget i en värld där ingenting av substans 

existerar. Det existerar bara en illusion av mening och verklighet. Karlssons jag väljer därför 

att tro på sig själv som en ständigt ombytbar varelse mot en icke-uppdagad framtid av 

möjligheter. Hon lever i en värld av ingenting och väljer att tro på att i detta ingenting finns 

det möjlighet till någonting. 

 

Sanning, som Elise Karlssons romaner och jagets tvivel får en att tro, kan aldrig definieras. 

Sanningen om livet och den sanna filosofin är ett ständigt skiftande hav vars oändliga djup 

aldrig kommer att kunna utforskas oavsett hur långt ned i varat man än vågar dyka. Gamla 

ismer byts ut mot nya ismer, gamla koncept mot nya. Det är en ständig rörelse som följer 

människan från generation till generation, i hög grad en historisk yttring som yttras utav de 

människor som lever i sin specifika historia. Vi kan inte göra annat än att leva i det nu vi 

existerar och i den historia som omger oss. Från Platon till… oss alla. Till Descartes, till 

Nietzsche och existentialisterna, till Derrida, och till Elise Karlsson vars historiska uttryck 

formas i hennes romaner Linjen och Gräsen. Karlsson kan inte undkomma det historiska 

förgångna; de olika tankar, idéer som florerat och som påverkar den verklighet som 

romansubjektet upplever. Men hon behöver inte heller undkomma historien, utan hon är också 

en röst, en tanke i sin egen tid – en förlängning in i framtiden likadant som Derrida är 
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förlängd i Karlssons romaner. Tack vare filosofin – till exempel existentialismen, Derrida – 

går det att gräva djupare i romaner som Karlssons, och se en komplexitet i varandet som 

annars kanske vore dold. Det går att se referenspunkter till ett tänkande som inte bara är 

sprunget ur ett enskilt subjekt utan kopplat till en större horisont. Och tack vare litteraturen, 

som i det här fallet, går det att skildra ett öde, en känsla, en historisk yttring och tänkande om 

varandet, kanske oavsiktligt men samtidigt ofrånkomligt. Det västerländska tänkandet och 

dess progression eller ”förfall” berör, i högre eller mindre grad, alla sina invånare. Likadant 

som det österländska tänkandet berör sina. Och det här tänkandet om varandets ontologiska 

och epistemologiska egenskaper är inte bara en fråga för filosofin, utan det uttrycks dessutom, 

om än på något annorlunda vis, i bland annat litteraturen. 
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