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1. Inledning 

 

Skönlitteratur har alltid varit viktigt i mitt liv. Inte minst för dess förmåga att ge perspektiv 

och vägledning i de existentiella frågor som mänskligt liv kretsar kring; mysterierna, oron, 

funderingarna. 2013 års nobelpristagare i litteratur var Alice Munro. Hennes noveller är ofta, 

likt det jag beskrev ovan, enkla skildringar av ”vanliga människors liv” och hur specifika 

händelser från t.ex. deras barndom på ett mer eller mindre tydligt sätt påverkat deras liv i 

olika riktningar. Hur de berörts och utvecklats av dessa. Det handlar om moraliska dilemman 

och livsöden. Det som fascinerar mig med Munros berättande är hur hon, trots att hon berör 

många av de där existentiella frågorna, låter oss möta berättelserna ”rakt upp och ner”. Att 

ingenting verkar särskilt ovanligt eller hemskt, och att hon inte moraliserar över händelserna 

hon målar upp. Jag tycker mig dock bakom de moraliska valen och livsödena skymta skuld 

och skuldkänslor i berättelserna, även om det inte uttalas. Det får mig att tänka kring skuld… 

varför är det så svårt att tala om? Vad är skuld överhuvudtaget? När möter vi den, och varför? 

Dessa frågor började snurra i mitt huvud, och jag bestämde mig för att försöka börja nysta i 

dem, åtminstone litegrann. Resultatet blev denna uppsats, som berör ämnet skuld – vad det är, 

och vilken roll det kan ha i berättelser om mänskligt liv.  

 

   1.1 Syfte och frågeställning  

Mitt syfte är tvådelat. För det första så ska jag finna en allmängiltig definition av begreppet 

skuld. För det andra så ska jag använda ovan nämnda definition för att undersöka tre av Alice 

Munros novellsamlingar. Syftet är att undersöka hur idéer om skuld framställs i dessa, och ge 

ny kunskap om skuldens roll i mänskligt liv.  

 

Syftet ska utföras med utgångspunkt från frågeställningarna: 

1) Vad är skuld?  

2) Vilken roll spelar idéer om skuld i Alice Munros noveller?   

 

   1.2 Metod och teori  

Till min metod har jag hämtat inspiration från Maria Essunger, som vid flera tillfällen studerat 

skönlitteratur med ett livsåskådningsperspektiv. Jag har tagit del av hennes kapitel i Livet 

enligt människan: Om livsåskådningsforskning (2013) samt hennes doktorsavhandling 

Kärlekens möjlighet: skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos Francois Mauricas 
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och Lars Ahlin (2005).  

 

Essunger beskriver att skönlitterärt material har en speciell förmåga att väcka existentiell 

problematik.
1
 Det aktualiserar allmänmänskliga frågor och känslor.

2
 Jag delar denna 

uppfattning, och vill därför undersöka novellsamlingar av Alice Munro för att titta på frågan 

om skuld. Jag utgår ifrån att de existentiella frågorna, och idéerna om skuld, skildras både i 

texten och i det som går att finna ”mellan raderna”.
3
 Alltså, att det litterära verket inte bara är 

vad som står skrivet utan också hur det står skrivet, hur det uttrycks.
4
 

 

Att studera skönlitteratur är dock inte helt oproblematiskt. Essunger beskriver att  

 

 ”Litterära existentiella arenor som bjuder läsaren motstånd, triggar igång egen 

 livsåskådningsmässig reflektion och avkräver läsaren engagemang och ansvar i 

 tolkningsprocessen”.
5
  

 

Jag är medveten om detta, att det finns en risk att min analys av Munros noveller påverkas av 

min egen personliga tolkning och förförståelse. För att undvika detta krävs ett ansvarstagande 

och en hermeneutisk medvetenhet i mitt arbete, en tydlighet på var min fokus för tolkning 

ligger.
6
 Min metod är utformad utifrån detta, och nedan ska jag förtydliga den.  

 

Essunger för i sin doktorsavhandling ett resonemang om att teologiskt stoff måste finnas 

implicit eller explicit uttryckta i texten, för att man ska kunna göra en 

livsåskådningsinspirerad läsning och undersökning, utan att övertolkning sker.
7
 Övertolkning 

i detta fall förstår jag som att man ”tvingar in” en tematik i texten, man tolkar in den, utan att 

den faktiskt finns där. Jag instämmer i Essungers resonemang och vill påstå att för att undvika 

övertolkning i min tematiska läsning av Munros noveller så måste jag utgå ifrån att de 

innehåller idéer om skuld. Med detta i åtanke har jag sökt finna en definition av skuld som 

inte riskerar att leda till övertolkning, utan som är fristående från just mitt sammanhang. En 

definition som är allmängiltig.  

 

                                                           
1
 Essunger, 2005, s. 18  

2
 Essunger, 2013, s. 70  

3
 Essunger, 2005, s. 18 

4
 Essunger, 2005, s. 19 samt Essunger, 2013, s. 67  

5
 Essunger, 2013, s. 67  

6
 Essunger, 2013, s. 71 

7
 Essunger, 2005, s. 34  
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Jag vill göra en rimlig tolkning av hur idéer om skuld skildras i Alice Munros noveller, och 

vilken funktion de har, utifrån ovan nämnda definition av skuld. Med inspiration från Carl-

Henric Grenholm vill jag nu förklara vad jag menar med en rimlig tolkning. För det första bör 

en rimlig tolkning i denna uppsats utgå ifrån min egen definition av skuld. Dessutom bör det 

vara en systematisk tolkning som utgår ifrån generositetsprincipen, det betyder att min 

tolkning ska bidra till att göra texten i sin helhet så godtagbar och motsägelsefri som möjligt.
8
 

Mina slutsatser bör alltså stå i relation till den kontext som textavsnitten jag tittar närmare på 

befinner sig i. Detta kräver att jag även delvis analyserar textavsnittens sammanhang och 

omkringliggande text. Detta studium kan även ge mig underlag för att göra vissa 

rekonstruktiva tolkningar av texten då författaren inte direkt uttalar sig om t.ex. skuld i en viss 

passage, men jag kan anta att det följer av vad författaren i övrigt skrivit.
9
 För sådana 

tolkningar krävs alltså att det finns stöd för tolkningen i texten i övrigt.
10

 För att min tolkning 

ska förbli rimlig då jag även gör rekonstruktiva tolkningar krävs att jag inte gör 

konstruktioner, utan håller mig till tolkningar.
11

 En rekonstruktion i detta fall skulle innebära 

att jag antog mig finna skuld i ett visst textavsnitt, men inte utifrån kontext och texten i helhet 

utan utifrån mina egna uppfattningar och förförståelse.  

 

Jag kommer att göra en sorts innehållslig idéanalys av Munros noveller. Det innebär att jag 

kvalitativt granskar mitt primärmaterial utifrån en diskussion kring, och en specifik definition 

av, skuld (under avsnitt 2.1, och framförallt 2.1.5), och på så vis söker vissa teman och idéer. 

Dessa ska jag sedan försöka tolka och förstå.
12

 Jag kommer alltså att i läsandet av Munros 

noveller söka vissa egenskaper och kännetecken, vilka jag lägger fram under avsnitt 2.1 i 

denna uppsats. När jag finner dessa kännetecken i Munros noveller så kommer jag att 

analysera dem utifrån min förståelse av begreppet skuld. I presentationen av analysen 

kommer jag sedan att lägga fram novellerna en och en, i kronologisk ordning. Jag har valt 

denna framställning istället för en tematisk (utifrån de olika idéer om skuld som jag kommer 

att finna under min läsning) på grund av att jag anser att det blir lättare att följa min tolkning 

och analys av novellerna på det viset. Ofta hör idéerna om skuld i en novell ihop med vad 

som hänt tidigare. Och för att, som ovan nämnts, kunna göra rimliga tolkningarna krävs att 

man har en bakgrundshistoria att förhålla sig till. För att ytterligare förtydliga mitt resultat 

                                                           
8
 Grenholm, 2006, s. 238-240   

9
 Grenholm 2006, s. 242 

10
 Grenholm, 2006, s. 243 

11
 Grenholm, 2006, s. 243 

12
 Grenholm, 2006, s. 213-214  
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efter analysen av novellerna så ska jag dock att försöka tematisera idéerna om skuld, det 

kommer att ske under avsnitt 2.5.  

 

Vidare bör tre saker poängteras inför denna uppsats;  

 

För det första så håller jag med Essunger då hon poängterar att; en medvetenhet om att 

skönlitterära karaktärer är fiktiva, och inte att likställa med verkliga personer, är viktig när 

man har skönlitteratur som studieobjekt. Dock menar hon att romanfigurer ”[---] representerar 

olika möjliga förhållningssätt till livet, […]”.
13

 I primärmaterialet för mitt andra syfte 

förekommer uteslutande fiktiva karaktärer, men utifrån Essungers resonemang så utgår jag i 

denna uppsats ifrån att figurerna i Munros noveller kan bidra till en förståelse av skuld, trots 

att de inte existerar i verkligheten. 

 

För det andra är jag medveten om att då jag bara läser några av Alice Munros verk så får jag 

inte en heltäckande beskrivning av hur skuld framställs, och vilken roll den har, i hennes 

noveller. Jag tittar på en specifik fråga i ett begränsat material, och analyserar resultatet av 

just detta.  

 

För det tredje vill jag som avslutning på detta metodavsnitt poängtera att min ambition är (i 

likhet med Essungers) att göra en textcentrerad läsning av dessa noveller, där det är vad texten 

säger som står i fokus och inte vad författarens eventuella intentioner med texten var.
14

 Därför 

har jag valt att inte ge någon mer bakgrund om mitt materials författare. Istället går jag direkt 

in i texterna för att försöka urskilja hur idéer om skuld uttrycks, och därefter göra en rimlig 

tolkning av detta.  

 

   1.3 Material 

För att uppfylla den första delen av mitt syfte så har jag diskuterat begreppet skuld. 

Inledningsvis tittade jag i uppslagsverket och ordboken i Nationalencyklopedien (NE) samt 

ordböckerna Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) och Oxford English Dictionary (OED). 

Dessa har jag dock inte betraktat som särskilt viktiga källor. Jag har snarare använt dem som 

utgångspunkt, för att ha några vedertagna definitioner att förhålla mig till i läsningen av övrigt 

material. För en djupare förståelse av idéer kring begreppet skuld har jag sedan studerat 

                                                           
13

 Essunger, 2013, s. 66 
14

 Essunger 2005, s. 19.  
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material som behandlar ämnet som både etiskt, psykologiskt och existentiellt tema.  

 

T.ex. har jag tagit del av, och förhållit mig till, definitioner gjorda av Paul Ricoeur (i artikeln 

”Guilt, Ethics and Religion”, publicerad i Royal Institute of Philosophy Lectures 1968) och 

Margaret Gilbert (i artikeln “Collective Guilt and Collective Guilt Feelings”, pubilcerad i The 

Journal of Ethics, 2002). Ricoeur behandlar ämnet utifrån dels ett etiskt perspektiv och dels 

ett religionsfilosofiskt, och försöker urskilja vad som utmärker och skiljer dessa förståelser åt. 

Gilbert definierar skuld, och personlig moralisk skuld.  

 

I doktorsavhandlingen Etik och känslor: En empirisk studie av skuld- och medkänslor hos 

gymnasieelever – en prövning av Ortonys teori (2005) utgår Kenneth Wilson ifrån en 

teoretisk modell om känslors koppling till kognitioner.
15

 Hans tolkning av hur kognitioner kan 

leda till känslor har varit givande för mig då jag försökt skilja idéer om skuld från 

skuldkänslor. 

 

Jag har också använt Katarina Westerlunds kapitel i Livet enligt människan: Om 

livsåskådningsforskning (2013). Där har jag hämtat en del tankar kring vad i människors liv 

idag som kan leda fram till skuld och skuldkänslor. Dessa har varit bra att utgå ifrån för att 

kunna exemplifiera och göra begreppet lite mer levande när jag diskuterat det. 

 

1982 gav Stiftelsen för Sverige och kristen tro ut skriften Skuld, ansvar, befrielse. Dess syfte 

är att diskutera frågan om ansvar, skuld och befrielse. Jag har hämtat en del intressanta tankar 

från några av dess skribenter; Birger Gerhardsson, bibelforskare och professor i nya 

testamentets exegetik samt präst i Svenska kyrkan, samt Gösta Wrede, docent i dogmatik 

samt präst i Svenska kyrkan. 

 

Lewis B. Smedes är professor i Teologi och Etik. I boken Skam, skuld och befreielse (1993) 

skriver han bland annat om skamkänslor, skuld och nåd. Jag har använt hans resonemang som 

ett komplement i diskussionen om skuld, och framförallt skuld som beror av en relation till en 

Gud.  

 

                                                           
15

 Teorin som Wilson hänvisar till är utformad av ett amerikanskt forskarlag; Ortony, Cloer och Collins. När han 
hänvisar till dessas teorier så refererar han endast till Ortony, för enkelhetens skull. Av samma skäl så kommer 
även jag i fortsättningen bara att skriva Ortony när jag redogör för Wilsons diskussion kring denna bok. 
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Professorn (teologi och etik) och rabbinen Harlan  J. Wechsler skriver ifrån vad jag skulle 

vilja kalla ett inifrånperspektiv; hans bok Känna skuld: från börda till befrielse (1993) är ”[…] 

en andlig och praktisk handledning i förståelse av vad skuld är, hur skuldkänslor fungerar och 

hur vi kan lära oss att leva med dem […]”.
16

 Jag har valt att ändå använda honom som källa, 

men begränsar mig till att bara titta på hans definition av skuld och inte använda hans andra 

tankar.  

 

Till sist har jag även tittat på författarna Pauen och Roth som i boken Frihet, skuld och ansvar 

(2010) diskuterar skuld inom straffrätt. Jag har trots ändå valt att ta med delar av deras 

resonemang, då det ger ett perspektiv på skuldbegreppet som jag inte tidigare diskuterat.  

 

För den andra delen av uppsatsen syfte så har primärmaterialet utgjorts av skönlitteratur. Jag 

har valt att titta på verk skrivna av författarinnan Alice Munro. Hon är en prisbelönt 

novellförfattare (nu senast med nobelpriset 2013) som beundras för hennes förmåga att skildra 

mänskligt liv på ett ärligt sätt – vilket gör att jag anser hennes verk vara lämpliga för en studie 

av detta slag. Jag har använt mig av tre stycken av Munros novellsamlingar; Something I’ve 

Been Meaning to Tell You (först utgiven år 1974), The Love of a Good Woman (först utgiven 

år 1998) samt Too Much Happiness (först utgiven år 2009). De tre är utvalda utifrån sina 

utgivningsår; den första år 1974 och den sista år 2009. Detta gör att jag har ett spann på 35 år 

att undersöka, och med hjälp av dessa kan jag eventuellt försöka urskilja hur skuldens roll i 

Munros skildrande skiftat med tiden. Valet att läsa böckerna på dess originalspråk, engelska, 

har ingen metodologisk grund utan beror helt enkelt av att engelska var det språk som alla de 

novellsamlingar jag ville studera fanns tillgängliga på. Ur de ovan nämnda novellsamlingarna 

har jag valt fyra noveller per samling, vilka jag kommer att analysera. Detta urval har gjorts 

utifrån mängden material de tillhandahöll. Det var helt enkelt så att i några av novellerna fann 

jag inga, eller väldigt få, idéer om skuld och de har jag därför inte kunnat analysera. För att få 

en jämvikt i materialet valde jag då att plocka ut de fyra noveller i varje samling som jag 

ansåg i störst mån berörde temat skuld. 

 

 

 

                                                           
16

 Wechsler, 1993, baksidan  
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2. Huvudtext
17

 

 

   2.1 Vad är skuld?  

Jag ska nu diskutera några olika betydelser, och sidor, av begreppet skuld för att sedan 

avgränsa den definition som jag kommer att använda mig av i analysen av Munros noveller. 

För att ytterligare förtydliga och underlätta min analys så kommer jag även att särskilja 

begreppet skuld från begreppen ”skuldkänsla” och ”skam”.  

 

Innan jag ger mig in i diskussionen om skuld så vill jag poängtera två saker. För det första så 

kommer jag inte att beröra den aspekt av begreppet skuld som handlar om ekonomisk skuld, 

då syftet med denna uppsats är att titta på skuld som etisk/moralisk idé i berättelser om 

människors livsöden. För det andra så kommer jag inte att beröra den sida av skuld som ofta 

kallas kollektiv skuld, utan jag kommer att titta på skuld hos enskilda individer. Detta beror 

på att Munros berättelser utgår ifrån en enskild persons upplevelser och liv, och jag är då inte 

hjälpt av ett skuldbegrepp som handlar om ett kollektivs handlande och skuld. 

 

      2.1.1 Skuld; ett objektivt ansvar?   

         2.1.1.1 Skuld som något mellanmänskligt? 

I OED kan vi angående substantivet ”guilt” läsa att det har att göra med ett misslyckande att 

uppfylla plikten, ett brott.
18

 Att ha ansvaret för en händelse eller handling.
19

 I en annan 

betydelse kan det innebära att medvetet ha begått ett brott, eller en moralisk överträdelse.
20

 I 

engelskan finns ytterligare ett begrepp som står nära det svenska ”skuld”; ”blame”. Det kan 

bland annat tolkas på följande sätt; “To lay the blame on, reproach; to fix the responsibility 

upon; to make answerable.” Alltså, att lägga skulden på någon är detsamma som att lägga 

ansvaret på någon - att ställa någon till svars.
21

 Likt denna betydelse så finner vi i SAOB att 

hen som är skyldig bär skulden för brott eller förseelse, har åstadkommit och varit ansvarig.
22

 

Skuld i sin tur har att göra med plikt.
23

 Det är ett otillfredsställande etiskt tillstånd eller orätt 

                                                           
17

 Jag använder i detta avsnitt begreppet hen på ett inkluderande begrepp. Det vill säga, att när jag skriver 
”hen” så inkluderar jag både uttrycken han, hon och man samt det annars uteslutna tredje könet.  
18

 Oxford English Dictionary. Guilt, n. 1:a användningen. 
19

 Oxford English Dictionary. Guilt, n. 2:a användningen.  
20

 Oxford English Dictionary. Guilt, n. 5:e användningen. 
21

 Oxford English Dictionary. Blame, v. 5:e användningen.  
22

 Svenska Akademiens Ordbok. Skyldig. 5:e användningen.  
23

 Svenska Akademiens Ordbok. Skuld. 1:a användningen. 
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handlande.
24

 Det kan också innebära ett moraliskt eller rättsligt ansvar för en felaktig handling 

– hen rår för något.
25

 Detta går ofta att jämställa med begreppen synd, missgärning och 

förseelse – eller är kopplat till brott.
26

 Även i NE:s ordboks första betydelse av ”skuld” förstår 

vi att det är ”det att vara orsak till ngt som är fel eller dåligt”. Det vill säga, att vara orsak till 

t.ex. brott.
27

  

 

Pauen och Roth, som tittar på skuld i straffrätt, är inne på samma tanke som ovan och skriver 

att ”Skuld förutsätter ett föregående regelbrott, som kan föranleda bestraffning och eventuellt 

också botgöring och sonande.”
28

 I regel, men inte alltid, är skuld resultatet av personliga 

felsteg – vilka är beroende av att personen varit fri i sitt handlande, att det fanns alternativa 

handlingar som hade varit bättre än den skuldbelagda.
29

 Friheten (närmare bestämt 

viljefriheten) är alltså i straffrätt avgörande för att kunna bedöma om en person är skyldig (det 

vill säga har skuld) eller ej; hade personen möjlighet och förmåga att handla annorlunda?
30

 

För att kunna beskylla en person för en handling så måste personen vidare ha handlat utifrån 

egna preferenser (önskningar och övertygelser).
31

 I likhet med detta resonemang så skriver 

Gilbert att “For present purposes I shall take it that moral guilt in general paradigmatically 

involves an agent that freely acts wrongly, believing its act to be wrong.”.
32

 Alltså, att hon 

utgår ifrån att moralisk skuld förutsätter en agent som handlar felaktigt utifrån fri vilja, och 

har förståelse för att handlandet faktiskt är fel.  

 

Alltså, skuld och kontroll är oskiljaktiga. Hade personen kontroll över ett skeende så är hen 

ansvarig (är orsak), och kan också ha skuld. Men, händelser som ligger utanför individens 

kontroll bör hen alltså inte känna skuld över; t.ex. om hen är del av ett förlopp som slutar 

dåligt, men som hen själv inte kontrollerar eller är orsak till.
33

  

 

På liknande sätt ser Ricoeur på ondska som ett etiskt problem, nära sammankopplat med 

                                                           
24

 Svenska Akademiens Ordbok. Skuld. 6:e användningen.  
25

 Svenska Akademiens Ordbok. Skuld. 7:e användningen. 
26

 Svenska Akademiens Ordbok. Skuld. 6:e användningen.  
27

 Nationalencyklopediens Svenska ordbok. Skuld. 1:a användningen.  
28

 Pauen & Roth, 2010, s. 103 
29

 Pauen & Roth, 2010, s. 103  
30

 Pauen & Roth, 2010, s. 104  
31

 Pauen & Roth, 2010, s. 108-109  
32

 Gilbert, 2002, s. 124  
33

 Wechsler, 1993, s. 77  
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skyldigheter och frihet.
34

 Skuld förutsätter en agerande individ som ser sig själv som det 

moraliska subjekt hen är; en individ som alltid handlar fritt.
35

 En individ som kan erkänna 

sina felsteg, och att hen kunde och borde handlat annorlunda. Det är, menar Ricoeur, då hen 

kan bära skulden.
36

 För det är friheten att kunna säga ”jag är skyldig, och jag borde…” som är 

grunden för ondska.
37

  

 

Även Westerlund menar att skuld på detta vis hänger samman med människosyn. Hon 

resonerar som så att en fri och fullkomlig människa som är autonom, meningsskapande och 

ansvarstagande har större risk att misslyckas, vilket får skuld till följd.
38

 Wrede är inne på 

samma spår då han påpekar att skuld ofta kopplas till betydelser som skyldighet och 

förväntan, anklagelse och förvållande samt öde, en livssituation som inte kan förändras.
39

 

Kort sagt; en ansvarig människa vet vilka regler som gäller, och gör det som är sagt.
40

 Ett 

misslyckande i detta innebär skuld.   

 

Ricouer kallar skuld för den inre sidan av ondska, och menar (som vi sett ovan) att den beror 

av ett moraliskt ansvarigt subjekt.
41

 Han använder bilden av en domstol för att beskriva vad 

som händer inom en människa då hen upplever skuld. Skulden blir som att sätta sig själv 

framför en domstol (det moraliska medvetandet, samvetet) som fördömer, beskyller och 

straffar inifrån. Det handlar alltså om självinsikt och samvetsgranskning.
42

 Och utifrån måttet 

av fel som hen får insikt om, så straffas hen.
43

 Wrede stödjer denna tanke genom att säga 

”Vad är skuld? Två beståndsdelar är givna: självkritisk insikt hos en människa om sin 

livssituation och medvetande om den part i relation till vilken något blir skuld.”.
44

 

 

Westerlund beskriver att skuld och skuldkänsla uppstår bland annat på grund av normer, ideal 

och höga förväntningar. Idéer om vad som ”är gott” och vad man ”borde göra”, svårigheter att 

kombinera olika uppgifter i livet, risken att misslyckas, oförmåga att nå upp till sina mål och 

en känsla av att inte räcka till. Detta innebär att om frågan gäller något som har stor betydelse 
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i våra liv, t.ex. föräldraskap, så är risken för skuld och skuldkänsla ännu större.
45

 Och sådant 

som spelar en existentiell roll i människors liv bidrar till extra påtaglig skuld, kopplad till 

skam. Ett misslyckande på detta område blir ett svek inte bara mot vad man borde göra utan 

också mot personens egen meningsgivande livsplan.
46

 På liknande sätt beskriver Wechsler att 

skuldkänslor, och skuld, är en del av människans lyckosökande och önskan om 

tillfredsställelse.
47

 

 

         2.1.1.2 Skuld i relation till en Gud  

Slår man upp ”skuld” i NE så handlar den andra artikeln som kommer upp om skuld som en 

följd av att människan är ansvarig för sitt handlande och syndade, och på så vis har skuld till 

Gud.
48

 Gerhardsson stämmer in i detta och menar att skuld är ”[---] följden av att man 

överträder giltiga normer, sviker giltiga förpliktelser. Kärnpunkt: att man värjer sig mot 

honom som ytterst står för det goda och riktiga, Gud.”
49

 Denna idé om skuld grundas alltså i 

en idé om att människan är skapad.
50

 Den skapta människan har vidare en särställning och ett 

ansvar att sköta och förvalta jorden, ett ansvar hen ska stå till svars för inför Gud.
51

 Gör hen 

inte detta, utan försöker istället fullkomliga sig själv, så anser hen sig (med Ricoeurs ord) vara 

”master of his life”.
52

 Och då undermineras Guds roll i människans liv. Med en teologisk 

tanke så innebär denna förståelse av skuld också att man måste bli förlåten, för att bli av med 

skulden. Förlåtelsen blir då ett upprättande av den brustna relationen till Gud.
53

 

 

Vad innebär då en förståelse av skuld som något existentiellt? Jo, med ett resonemang lånat 

från Wechsler så kan man uttrycka det som att skulden inte längre beror på mänskliga 

handlingar eller ett ”därför att” utan på att människan är skapad ofullkomlig och skyldig, att 

skuld är en del av existensen.
54

 Skuldkänslorna har fått människan att inse att hon är ond; hon 

har dragit slutsatsen att om hon handlar fel, så måste hon vara fel.
55

  

 

      2.1.2 Skuldkänslor och dåligt samvete; upplevd skuld  
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När man läser om ”skuld” i NE och vill läsa om skuld som ett psykologiskt begrepp så 

hänvisas man vidare till artikeln om ”skuldkänslor”.
56

 Där kan läsas att skuldkänslor är 

”upplevelser av att ha tänkt eller handlat orätt.”.
57

 Det kan handla om att ha brutit sina egna 

normer, eller handlat så att det drabbat andra. Skuldkänslorna innefattar då ånger, 

självförebråelse och rädsla för straff. Vidare beskriver artikeln att enligt psykoanalytisk teori 

så grundas skuldkänslor i att samvetet (format och skapat av de normer och förbud som 

individen mött under sin uppväxt) prövat och fördömt individens personlighet, eller 

handling.
58

  

 

Även Wechsler menar att vi måste skilja på begreppen ”skuld” och ”skuldkänslor”. 

Skuldkänslor är just känslor, och därför svåra att tala om - de behöver kännas och upplevas. 

Skuld är också en känsla, och hör hemma i hjärtat.
59

 Men det är inte enbart det, utan det har 

också en intellektuell dimension.
60

 Om skuld enbart är en känsla så har den inte att göra med 

det offentliga, utan rör bara ”[…] hur man känner sig.”.
61

  Det faktum att skuld ofta leder till 

en offentlig granskning där man försöker hitta ”den skyldige” visar alltså att det är mer än en 

känsla.
62

  

 

Skuld i betraktelsen känsla (skuldkänsla) leder till ännu en intellektuell dimension, ett 

kognitivt medvetande, inom människan; det dåliga samvetet.
63

 Samvetet är inte personligt och 

individuellt, utan utgår ifrån normer, lagar och moraliska principer - sådana beteendenormer 

som vi bör rätta oss efter.
64

 När detta ”bör” strider mot hur hen gör, eller känner, så 

uppkommer skuldkänslorna och det dåliga samvetet.
 65

 Och, som Gilbert uttrycker det så 

krävs det att det handlande objektet värderar och bedömer sitt handlande och anser det vara 

fel (att det går emot objektets egna övertygelser), för att kunna känna skuld för det.
66

 Alltså, 

om en skuldtyngd individ rannsakar samvetet så har skulden alltid ett ”därför att”.
67

 Lewis B 
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Smedes beskriver detta med att ”Vi känner oss skyldig för det vi gör.”.
68

 Värt att notera här är 

något som Gilbert diskuterar; skuldkänslor beror av individens egna handlingar, hen känner 

inte skuld över andras försummelser.
69

 Dock kan hen känna en sorts medlemsskaplig skuld 

(”membership guilt”) då ett kollektiv som hen är del av har handlat felaktigt, även om 

individen själv inte varit del i denna handling (och kanske inte ens varit medveten om den).
70

 

Detta medlemskap förutsätter då ett grundläggande gemensamt engagemang med kollektivet, 

vilken innebär att hen verkligen är del av det – oavsett situation.
71

 

 

Även Wilson diskuterar att skuldkänslor är följden av handling. Han skriver om ”Self-

reproach” emotioner (ungefär: självförebråelse) som är vad Ortony kallar de eventuella 

känslor som uppstår efter att man utfört en orätt handling (t.ex. lögn, stöld, fusk). Wilson 

menar att dessa känslor är nära besläktade med de känslor vi i allmänhet förknippar med 

skuldkänslor.
72

 Ortony menar (likt Gilbert ovan) att dessa känslor är kognitiva "appraisals”; 

att de är en följd av hur vi tolkar, och värderar de situationer vi upplever.
73

 Self-reproach 

emotionerna blir olika starka beroende av hur klandervärd handlingen är, hur nära relationen 

till den drabbade är, i hur stor utsträckning hen ” […] avviker från en roll man fått sig tilldela 

av omgivningen och gör sig skyldig till ett brott, […]”.
74

 

 

      2.1.3  Skam; något djupt inom människan?  

Om vi slår upp ordet ”skam” i SAOB så kan vi i den första betydelsen läsa att skam handlar 

om att vara utsatt för allmän missaktning eller förakt – att ha anledning att känna blygsel över 

sig själv.
75

 En tanke ganska lik denna finner vi hos Lewis B Smedes när han skriver att ”Vi 

skäms för det vi är.”
76

  Skam är någon form av moralisk ovärdighet.
77

 ”En känsla av att inte 

leva upp till, och kanske aldrig kunna bli, den man är ämnad att vara.”
78

 Skuldkänslor som 

kommer av att vi handlat fel (se ovan) kan leda till känslan av att vi är fel; skam.
79

 En känsla 

som gäller det inre personliga jaget (inte något som personen gjort eller sagt), det som hen är. 
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Den grundas i att personen ser sig själv som oduglig, oacceptabel och fullt ut ovärdig. Tankar 

kring att vara ful, feg, tråkig och en bluff kan vara uttryck för detta.
80

 Smedes skiljer i denna 

diskussion på skam och förlägenhet; ”Vi känner oss förlägna för att vi gör ett dåligt intryck 

och skamsna för att vi tror att vi är dåliga.”.
81

  

 

En annan variant på definition av skam finner vi hos t.ex. Wechsler. Han menar att skuld 

traditionellt sett ansets handla om känslor som uppstår hos den skyldige individen själv, 

medan skam ansets höra ihop med sådana känslor som skapas inom oss på grund av andra. 

Han ansluter sig dock till en lite nyare distinktion där skuld är en följd av att ha brutit regler 

eller gått över en gräns; att ha handlat fel. Medan skam är en följd av att individen misslyckats 

med att uppnå sina strävanden och ideal.
82

 Även Westerlund är inne på detta spår då hon 

skriver att skam, till skillnad från skuld, ”[...] brukar beskriva som känslan av oförmåga att 

leva upp till sina egna ideal, […]”.
83

 Skammen följs därför ofta av besvikelse och ilska mot 

den egna personen.
84

 

 

      2.1.4 Att hantera skulden, och vända den till något positivt 

Wrede menar att man kan hantera skuld genom att tränga bort den, eller genom att försöka 

göra sig fri. Frigörelsen från skulden kan ske genom genvägar; att skylla på andra eller genom 

att fullt ut förneka, och göra sig känslokall inför den situation man står i.
85

 Även Wechsler är 

inne på detta då han talar om hur individen kan skjuta ifrån sig skuldkänslor på olika sätt.
 86

 

Det kan ske genom att övertyga hjärnan om att hen inte bör hållas ansvarig (har skuld) för det 

som skett, att hen inte hade kontroll (alltså inte var fri att ta beslut, och inte kan vara 

skyldig).
87

 Bortskjutandet av ansvar och skuld kan också ske genom att t.ex. istället lägga 

skulden på påstådda gudomliga/religiösa påbud, på medfödda gener och drifter eller på den 

uppväxt och miljö som format individen.
88

   

 

I ovan nämnda sätt att hantera skulden ses den som något negativt, kopplat till krav och dom. 

Men, menar både Wrede och Wechsler, den kan också ses som något positivt. Skuldkänslorna 
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kan leda och motivera.
 89

 Då handlar skuld snarare om att se förbi de självgoda idealbilder vi 

har om oss själva, och medge vår skuld (att vi inte fullt ut uppfyller vårt ansvar). Skulden blir 

en väg mot utveckling och personlig växt.
90

 Det blir en del i strävan efter att bli god, och göra 

rätt som en ansvarsfull individ.
91

 Skulden kan bidra till moralisk balans, och att vi genom vårt 

handlande ställer saker till rätta eller försöker gottgöra.
92

 Gilbert är inne på en liknande tanke 

och menar att skuldkänslor kan leda till både förändring och förbättrade relationer till de som 

skadats av det tidigare handlandet.
 93

 Till ovan nämnda författare kan räknas Smedes, som 

också han vill se positiva följder av skuld och skam.
94

 Han menar att de sporrar de människor 

att rannsaka sig själva. De försöker förstå var skammen kommer ifrån, och vad hen kan göra 

åt den, som ett led i strävan efter att vara bra, och rätt.
95

  

 

      2.1.5 Definition 

Några termer bör preciseras innan jag kan formulera de definitioner av skuld som jag kommer 

att utgå ifrån i min analys av Munros noveller:  

- Med människa menar jag en individ som är fri att göra egna val. Hen är ansvarsfull och 

rationell i den bemärkelse att hen kan reflektera över vilka konsekvenser de olika 

handlingsalternativen har. 

- Med preferenser menar jag en människas personliga, inre, önskningar och övertygelser.  

- Med samvete syftar jag till de moraliska normer en människa har, som handlar om vad hen 

bör göra och hur hen bör handla. Dessa är formade av hens omgivning och de normer som 

råder där. 

 

När jag i min analys skriver om skuld, som en idé om något objektivt, så menar jag skuld som 

går att bedöma. Jag syftar till skuld som förutsätter en aktivt handlande människa, som hade 

ett annat handlingsalternativ men valde att utgå ifrån sina egna preferenser, istället för att följa 

de i situationen rådande normerna.  

 

Med skuld som en idé vilken är beroende av en Gudsrelation så menar jag skuld som handlar 

om att en religiös människa inte uppfyller sitt ansvar gentemot den Gud hon tror på. Att hen 
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inte uppfyller Guds vilja och strävar efter att fullkomliga världen, utan att hen sätter sig själv 

och sina preferenser först.   

 

Med skuldkänslor avser jag de känslor som uppstår då en individ rannsakar sig själv, granskar 

sina handlingar och låter samvetet tala.  

 

Med skam menar jag en känsla av att vara fel. Det vill säga en känsla av att inte vara, eller 

kunna bli, den som hen vill och bör vara – att inte nå upp till idealet. Skam har den individ 

som ser på sig själv som ovärdig, på både ett moraliskt och existentiellt plan. 

 

   2.2 Idéer om skuld i Something I’ve Been Meaning to Tell You  

      2.2.1 “How I Met My Husband” 

Först ut av novellerna att analysera är ”How I Met My Husband”. Här berättar Edie om när 

hon som femtonåring bodde och arbetade hos familjen Peebles i deras stora påkostade hus ute 

på landet.
96

  

 

Hon är imponerad av huset, som håller mycket högre standard än hon är van vid, och när hon 

är ensam där njuter hon till fullo.
97

 En dag när hon är ensam går hon in i Mrs. Peebles sovrum, 

och tittar in i hennes garderob. Hon menar att…  

 

 ” I wouldn’t have looked in her drawers, but a closet is open to anybody. That’s a lie. I would 

 have looked in her drawers, but I would have felt worse doing it and been more scared she could 

 tell.”
98 

 

Hon är alltså medveten om att det hon gör inte är fullt ut okej för en hushållerska, men hon 

vågar göra det så länge risken att bli påkommen är minimerad. Jag tolkar detta som att Edies 

samvete talar och hon känner skuldkänslor som börjar komma. Skuld över att göra något som 

hon vet inte är rätt. Men, genom att aktivt tänka igenom sitt handlande och försvara det med 

att hon inte väljer det ”värsta alternativet” och att hon antagligen inte kommer att bli 

påkommen, så lyckas hon skjuta bort skuldkänslorna. Vad som händer därefter är dock att när 

hon tittat igenom garderoben blir hon frestad att prova en av de vackra klänningarna – vilket 
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hon också gör. Hon tar sig sedan ut i köket för att dricka vatten då något oväntat händer.
99

 

Utanför dörren står en man och tittar på henne, det visar sig vara piloten på ett plan som 

landat på åkern utanför huset dagen innan för att sälja provflygningar till invånarna.
100

 Deras 

samtal pågår bara en kort stund; han vill låna gårdens pump för vatten, och ger Edie en 

komplimang då han säger att hon är vacker.
101

 Efteråt när skuldkänslorna återigen börjar 

närma sig, blir Edie orolig att han ska återkomma för att låna pumpen igen och att han då ska 

möta Dr. eller Mrs. Peebles och berätta för dem om hur hon såg ut när han första gången 

träffade henne. Att han inte ska förstå innebörden av att de fick veta något sådant.
102

 Edie 

visste nämligen, trots sin unga ålder, att när man jobbar hos folk så vill de att man håller sig 

till sina arbetsuppgifter. Att man är intresserad av vilken mat de tycker bäst om osv. är bra, 

men det finns en gräns; man ska inte vara för nyfiken och funderar över annat.
103

 

Konsekvensen av Edies oro blir att hon uppsöker mannen för att be honom att inte nämna 

något om klänningen för Dr. och Mrs. Peebles, och hon berättar att hon skäms när hon ber 

honom om det.
104

 Jag vill här fortsätta mitt resonemang om skuldkänslorna och mena att hon 

skäms då hon blottar skuldkänslorna för honom. När hon visar sig sårbar och bristfällig 

känner hon skam, över att hon är en sådan människa. Något som nu riskerar att bli blottat inte 

bara för honom, utan också för familjen Peebles.  

 

Edie och Chris, som piloten heter, möts efter detta ett par gånger till då han kommer för att 

låna pumpen. En dag kommer en kvinna vid namn Alice, hon visar sig vara Chris fästmö och 

hon letar efter honom.
105

 Alice stannar över natten hos familjen Peebles och dagen efter när 

Chris är ute och flyger så åker hon med Mrs. Peebles på en utflykt. De ber Edie berätta för 

honom var de tagit vägen.
106

 Edie bakar en paj åt Chris, och går sedan över med den. Hon 

säger att hon gärna skulle gjort sig i ordning, men hon är rädd att det skulle påminna honom 

om hur hon såg ut första gången han såg henne – och då skulle hon skämmas igen.
107

 När hon 

kommer med pajen till Chris sitter han inne i sitt tält och röker. Han säger att när Alice och 

Mrs. Peebles återvänder kommer han redan ha lämnat platsen.
108

 Men först vill han ta farväl 
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av Edie säger han, och kysser henne intimt. Innan han åker lovar han att skriva till henne – 

sen säger de hejdå.
109

  

 

När Alice återvänder och undrar var Chris tagit vägen så ljuger Edie för henne. Hon säger att 

han åkte till Bayfield, vilket han inte gjorde. När Edie reflekterar över denna lögn i efterhand 

inser hon att hon borde skämts över att hon ljög, för sin egen och hans skull. Men hon 

skämdes inte då, för hon kunde inte tänka sig in i Alice situation, eller tänka sig att hon själv 

skulle kunna hamna i den.
110

 Detta resonemang vill jag poängtera är ett typiskt exempel på att 

samvetet är det som styr skuldkänslorna. Individens samvete och preferenser är de som avgör 

vika handlingar som följs av skuldkänslor. Eftersom Alice situation inte fanns med i den unga 

Edies preferenser och kanske inte heller i hennes samvetes ramar så kände hon inte skuld 

inför henne. När samtalet går vidare och Alice undrar över om Edie pratade med Chris innan 

han åkte så svara hon däremot ärligt, ”[…] thinking that telling some truth would spare me 

telling the rest.”.
111

 Och när hon får frågan om hon var intim med Chris svarar hon också 

sanningsenligt ja, ”And I would never deny it.”.
112

 Fram tills nu i berättelsen verkar hon inte 

skämmas för vad hon svarar Alice. Men, när hon blir anklagad för att ha gjort något intimt så 

att hon skulle kunnat bli gravid så… 

 

 ”I’m still ashamed of what happened next. I lost control, just like a six-year-old, I started 

 howling. ‘You don’t get a baby from just doing that!’”
113

 

 

Här talar Edies samvete igen. Hon, som är en tonåring, bör enligt normen bete sig mer moget 

än ett barn. Så, när hon som inte är ett barn beter sig som ett barn, och tappar kontrollen, så är 

det något att känna skam för. Skam för att man är en person som inte kan kontrollera sig, en 

omogen person.  

 

      2.2.2 ”Tell Me Yes or No”  

I ”Tell Me Yes or No” talar en kvinna, genom brev till sin gamle älskare som nu avlidit. Hon 

börjar med att berätta om när hon var ung och de först träffades, på den tiden hon levde i The 

Huts tillsammans med sin dåvarande make Douglas och deras lilla dotter Jocelyn.
114

 Hon 
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skriver att redan första gången de sågs så blev det en obekväm stämning; de gick en promenad 

tillsammans, utan att röra varandra, och låtsades att de bara ville ha lite oskyldigt sällskap. 

Men, egentligen ville de något annat, det fanns en spänning i luften. Och i efterhand tänkte 

hon på honom, och sa att hon var kär.
115

 Redan här skulle jag vilja säga att de känner någon 

slags skuldkänslor över spänningen dem emellan, så de försöker inbilla både sig själva och 

andra att de bara tar en oskyldig promenad. Kvinnan formulerar det som att ”Love is not in 

the least unavoidable, there is a choice made.”
116

 Kanske har denna bild av kärlek en del i att 

hon känner sig skyldig över sina känslor för mannen? Hade kärleken varit ofrivillig så hade ju 

ingen kunnat ställas till svars, anses ansvarig, men med denna syn på kärlek så finns det en 

ansvarig. Och då finns även skulden där. För, som hon skriver senare i novellen så tror hon att 

relationen med mannen framförallt var viktig för henne för att den fick henne att minnas sitt 

yngre jag; det jag som var ”[…], innocent through no fault of my own.”.
117

 Alltså, den hon 

var innan hon medvetet hade handlat fel.  

 

Den relation de inledde på promenaden håller paret vid liv genom möten, men framförallt 

genom brevväxling.
118

 Och kvinnan beskriver det som en hemlig del av hennes liv, en del 

som ingen vet något om.
119

 Och som hon visste redan från början var farlig, riskfylld och 

skör.
120

 Som hon ibland känner sig hopplös inför och söker tröst i genom att läsa 

damtidningar, där andra kvinnor som haft kärleksaffärer och varit någons älskarinna berättar. 

Genom deras berättelser känner hon sig tröstad, genom vetskapen att hon inte är ensam om 

denna smärta.
121

 Att relationen hela tiden hålls hemlig, och förknippas med risk, implicerar 

för mig att hon känner sig skyldig. För den relation hon har, att hon är någons älskarinna, för 

det är inte så relationer ska se ut enligt hennes samvete. 

  

En bit in i novellen berättar kvinnan att hon planerar att besöka staden där han levt och dött, 

och som han berättat om i sina brev.
122

 Hon anländer till staden och besöker där t.ex. hon 

gatan där han bott, och bokhandeln som hans hustru driver.
123

 Hon känner igen hustrun direkt, 

men hustrun känner inte igen henne. Hon återkommer därför till butiken flera gånger, utan att 
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avslöja vem hon är, men med känslor av främlingskap och skuld.
124

 Hon beskriver att hon 

känner både skam, avund och nyfikenhet när hon iakttar kvinnan.
125

 Jag skulle vilja säga att 

hon inte känner skam, utan skuldkänslor. Skuldkänslor för att hennes samvete säger henne att 

den relation hon haft med denna kvinnas man var fel.  

 

      2.2.3 ”Executioners” 

I ”Executioners” berättar Helena, som är i pensionsåldern, om sin barndom.
126

 Helena var 

mobbad. Hon hade annorlunda kläder, en ostabil hemmiljö och växte upp i ett medelklasshem 

med en alkoholiserad far.
127

 Hon beskriver sig själv som tunnhudad, att hon lätt kände sig 

nedslagen; ”I expected blame.”.
128

 Och som för att förstärka detta skriver hon på ett ställe 

”But what could I have worn that would have been right?”.
129

 Hon växte upp med tron att 

fadern, som tidigare var en medlem av parlamentet, blivit utsatt för personligt hån och 

förkastande. Modern fick henne att förstå att han blivit ”korsfäst”, och egentligen var 

oskyldig, och att det var därför han gått ner sig – ordet alkoholism nämndes aldrig. I efterhand 

har Helena förstått att fadern inte var oskyldig – allt sker i en växelverkan, och han var med 

om en nationell katastrof då hans karriär tog slut.
130

 I frågan om faderns skuld eller inte vill 

jag mena att vi tydligt ser den idé om skuld som innebär att man måste ha handlat felaktigt för 

att bära skuld. I moderns bild, där hon försöker skjuta bort skulden, så har fadern inte gjort 

något fel utan han har blivit utsatt – och då är han inte heller skyldig. Men i den vuxne 

Helenas version så har fadern faktiskt varit del i ett förlopp och kan inte heller kallas 

oskyldig. 

 

I närheten av Helenas hem bodde Howard Troy, en pojke som Helena var rädd för. Hon 

beskriver att genom att hon gjorde honom en tjänst en dag i skolan (lånade ut en sida ur en 

anteckningsbok) så begick hon ett misstag; hon drog hans uppmärksamhet till sig.
131

 Efter 

detta började Howard Troy trakasserar henne. Han ropar t.ex. ”You want to fuck” efter henne, 

vilket på den tiden var hemska ord att få uttalade emot sig.
132

 Orden var förnedrande, och 

ledde till stor skam.  
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 ”Shame could choke you. I mean that. Not at the moment when the whole point was to keep safe 

 and get past but later, what quantities of greasy shame, what indestible secrets. The vulnerability 

 which is in itself a shame. We are shamefully made.”
133

 

 

Hon vågade inte berätta för någon om dessa trakasserier, hon skriver att hon hade kunnat ta 

ännu mer smärta och fara för att slippa erkänna och upprepa de orden. Orden som hon ansåg 

var riktade mot henne, just henne.
134

 Skammen och skulden Helena beskriver här vill jag 

likställa med det jag ovan definierat som skam. Det som handlar om att vara fel. Här möter vi 

en flicka som vuxit upp med vetskapen om att hon är fel, att inget hon gör kan förändra det. 

En flicka som förväntar sig skuld. Och därför tar hon dessa förnedrade ord som ännu ett bevis 

på att hon har något att skämmas för: sig själv. 

 

Helena fick sin tillflykt hemma hos sin mors hushållerska Robina, och Robinas bröder Jimmy 

och Duval.
135

 Robina talade alltid högt om sina bröder.
136

 T.ex. berättade hon om att Howard 

Troys pappa polisanmält Jimmy och Duval för att ha stulit bensin från hans bil. Hon sa att det 

var sant att de tagit bensin, men att de tagit från en man som inte betalt dem för ett jobb – det 

som Troy berättade var alltså en lögn. Och Robina menade att han var ute efter att sätta dit 

dem hela tiden.
137

 Om sina bröder sa hon däremot att ””They are not mean boys. But they 

don’t forget when somebody has played a dirty trick on them. […].”.”
138

 Den idé om skuld 

som Robina förmedlar här är alltså att om man handlar illa mot någon som inte förtjänar det 

så handlar men felaktigt. Men, om personen som blir utsatt för illa behandling gjort sig 

förtjänt av detta, då är det inte längre så att den som behandlar illa gör något felaktigt. Och 

denne kan därför inte kallas skyldig. Kanske är det denna bild av skuld som Robina har? 

Eller, är detta beteende ett försök att skjuta bort skulden? Genom att poängtera att 

situationerna krävde detta beteende av bröderna, att det var berättigat.  

      2.2.4 ”Memorial”  

I ”Memorial” berättar Munro om systrarna Eileen och June. Eileen är på besök hos June, 

hennes make Ewart och deras sju barn.
139

 Anledningen till Eileens besök är att June och 
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Ewart just förlorat ett av sina sju barn, Douglas, i en bilolycka och han ska nu begravas.
140

 

Eileen kämpar genom berättelsen för att underlätta för den duktiga systern, och hennes 

make.
141

 Hon iakttar dem och försöker förstå. 

 

Jag tycker mig finna temat skuld och skam på flera ställen i denna novell. Framförallt är det 

idén om skuld som något som följer ett felaktigt handlande, ett brytande mot normer osv. 

T.ex. berättas på ett ställe att June har väldig ordning i köket, och att Eileen alltid gör misstag 

där. Ewart kommer då till Eileens undsättning, och utan att säga något så rättar han till det. 

Denna omtanke och ängslan får Eileen att förstå att han försöker dölja hur stora utbrott June 

kan få, om något i hennes kök inte följer ordningen.
142

 Jag tolkar det som att Ewart försöker 

dölja något som han känner skam över, att hans fru inte alltid är så lugn och förstående som 

normen kräver. Detta förstärks av att paret beskrivs som att de tar stort ansvar för hur de lever 

sina liv. Att de ser på människor som inte läser ”Consumer Reports” på samma sätt som de 

som inte röstar.
143

 Jag förstår denna likelse som att om man inte tar ansvar för miljön och 

världen genom sin konsumtion så handlar man på ett felaktigt sätt, och det borde människor 

förstå precis så som de förstår att det är att ”göra det rätta” att rösta. Gör man inte detta ”rätta” 

så står man således i skuld, till samhället. Vidare i novellen så talar Eileen med en man som 

berättar om att han verkligen uppskattar vackra utsikter. Hon frågar om han inte ibland kan 

känna sig skyldig? Skyldig för att han inte är på bra humör, skyldig för att han då är ovärdig 

den vackra utsikten.
144

 Jag vill mena att vi här har ett tydligt exempel på att skuld anses vara 

något man får när man inte handlar som man borde, att skuld är något man ”förtjänar”. En 

människa bör vara glad. Är man inte det, framförallt om man inte är det när man har en 

vacker utsikt, och tar tillfället i akt - då är man skyldig, och borde inte belönas med någon 

utsikt.  Ännu ett exempel på en liknande syn på skuld finner jag när Eileen möter June och 

Ewarts adopterade döttrar (ursprungligen från Indien) så känner hon sig ställd inför rätta. Hon 

känner det som att June iakttar henne, och söker efter felaktigt beteende och attityder mot 

dessa flickor från Eileens håll.
145

 Som att det finns en stor risk att bli skyldig i detta fall; det 

finns många sätt att handla fel på när man har att göra med barn av annan bakgrund. 
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En viktig händelse i novellen sker efter begravningen. Eileen blir väldigt full och somnar. När 

on vaknar sent på kvällen är huset är tyst, men då hon kliver upp för att dricka vatten möter 

hon Ewart.
146

 När de talar med varandra förstår hon att även Ewart är full. Plötsligt omfamnar 

han henne, och hon välkomnar det. Hon hade inte planerat det, men hon låter honom närma 

sig och tänker att ”why not?”.
147

 Ofta uppfattas kvinnor som handlar så som nonchalanta, 

skriver Munro, men Eileen höll inte med om det. Hon var lättförförd, så enkelt var det.
148

 

Ewart är alltså otrogen mot sin hustru med henne syster den kvällen. Och när Eileen funderar 

över vad detta betydde för honom så tror hon att det berodde på förvirring. Han älskar sin 

hustru, och är rädd för henne. De har varit med om en djup kris, som de inte pratar om. Och 

därför sökte han något annat, motsatsen till sin hustru. Så förklarar Eileen det hela för sig 

själv.
149

 Jag tolkar hela denna reflektion från Eileens sida som ett sätt att hantera, och skjuta 

ifrån sig, skuldkänslorna. De som kommer då hon på något vis inser att hon handlat fel; att 

hon lät Ewart vara otrogen mot hennes syster, att det var med henne själv. Hon försvarar det 

för sig själv med att hon inte är nonchalant, utan att hon är lättövertalad. Och med att det 

betydde ingenting; hon vara bara en tröst. Det hade kunnat vara vilken kvinna som helst.   

 

På ett ställe i novellen stöter vi på en annan idé på temat skuld. Det är när det berättas om 

systrarnas mor som led av starr. Hon var sängliggandes, mycket krävande och stundtals 

elak.
150

 June, som utbildade sig i psykologi och försökte förklara moderns tillstånd, menade i 

efterhand att hon som lillasyster slapp skulden från modern – att allt landade på den äldre 

Eileen. Storasystern som kände sig skamfylld och oviktig; hon hade inte läst något så 

avancerat som June utan intresserat sig för litteratur, hon hade inte en bra man osv.
151

 Här vill 

jag mena att vi faktiskt kan tala om att Eileen var skamfylld. Hon kände skam för den person 

hon var; som inte lyckades lika bra som June i livet.  

   

   2.3 Idéer om skuld i The Love of a Good Woman  

      2.3.1 ”Jakarta”  

Novellen ”Jakarta” börjar med att vi möter Kath och Sonje, när Kath just fått en dotter ihop 

med sin make Kent. De lever med sina män i Vancouver och spenderar sommaren 
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tillsammans, på stranden.
152

 Vi som läsare förstår att Kath verkar fundera en del över hur man 

bör vara och vilket liv man bör leva. T.ex. så känner hon sig hotad av andra mammor på 

stranden som lever de typiskt ” perfekta småbarnsliven” tillsammans. Själv röker hon när hon 

ammar och ammar egentligen mest för att återfå sin kroppsform.
153

 Kath lever med en bild av 

att livet efter att man slutat skolan innehåller en del saker som man bör göra; först ska man 

gifta sig (innan man fyllt 25), sedan ska man få sitt första barn efter ca ett år, och därefter ett 

barn till.
154

 De två första stegen på denna lista har hon själv redan uppnått, medan Sonje bara 

uppfyllt det första. I en diskussion har Sonje och Kath skilda åsikter om huruvida en kvinna 

fullt ut ska överlämna sitt liv till en man; Kath menar att det kan en kvinna inte göra, om hon 

har barn så måste hon kunna ta egna beslut gällande barn osv. och en man som vill ha en 

sådan relation vill alltså inte ha barn. Sonje däremot menar att en sådan relation är vacker.  

Kath funderar över om den argsinta diskussionen bottnar i att Sonje inte har några barn, att 

Cottar kanske inte vill ha barn Hon funderar också över om hon själv har sin starka åsikt för 

att hon inte kan överlämna sitt liv fullt ut till en man, trots att hon är gift.
155

 Denna tanke vill 

hon dock inte uttrycka, för ”[---] she didn’t want Sonje to think that she was a woman who 

had missed out on love.”
156

 När Sonje en gång uttrycker att hon älskar Cottar plågsamt 

mycket och därför inte skulle kunna ha sex med en annan man så tänker Kath att hon 

visserligen inte skulle kunna ha sex med en annan man än Kent, men hon skulle inte heller 

säga att hon älskar honom plågsamt.
157

 Jag vill efter dessa exempel mena att Kath lever med 

starka bilder av hur livet bör se ut för en kvinna i hennes ålder. Det avspeglas i hennes sätt att 

ställa sig till saker och ting. Hon känner sig hotad av de andra mammorna, för hon vet att de 

lever ”rätt” och att hon inte gör det. Hon känner sig stolt över att ha uppnått två av stegen en 

kvinna ”ska” uppnå, och hon har i åtanke att Sonje inte gjort det. Detta tyder på att dessa steg 

faktiskt spelar någon roll i hennes medvetande. Hon verkar dock känna någon sorts skam över 

att inte vara sådär plågsamt kär i Kent, att hon inte kan överlämna sitt liv – för den kärleken 

förutsätts man ha upplevt innan steg ett och två.   

 

Som avslutning på sommaren de spenderat ihop möts vännerna på en fest, det är en 

avskedsfest för Sonje och hennes make Cottar som ska flytta.
158

 Kath vet att i Sonje och 
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Collars umgängeskrets så förekommer partnerbyten osv. De är mer sexuellt frigjorda än hon 

och Kent, och hon ser på det hela med en blandning av avsky och intresse.
159

 Så kommer det 

sig att Kath inleder vad som från början verkar vara en oskyldig flört med en man på festen. 

Kent syns inte till just då och Kath dansar intimt med den okände mannen när barnvakten 

(som hon och Kent lämnat sin lilla dotter till) i ett hus bara en bit ifrån festen ropar på henne. 

Hon rör sig däråt, och danspartnern följer efter. Han stannar henne för vad hon tror är en 

vanlig kyss, men mannen kysser henne i skrevet och går sedan därifrån. Kath fortsätter 

skyndsamt in till barnvakten.
160

 När hon kommer in är Kent redan där, med en flaska 

ersättning och matar dottern som vaknat och varit hungrig. Kath sätter sig bredvid honom och 

vill fråga honom vilken väg han har kommit, hon undrar om han kom samma väg som hon 

och såg vad som just hände.
161

 När han säger att hon kan gå ut och bli berusad, för han har 

koll på barnet, så tolkar hon det som att han såg.
162

 Jag tolkar detta som att de skuldkänslor 

Kath känner över att ha blivit påkommen med en annan man, och kanske också över att inte 

älska Kent så som hon önskar, yttrar sig i en oro över att bli påkommen. Så länge tankarna, 

och vetskapen om danspartnern, bara finns inom henne så är de en skam hon får leva med 

själv. Men om de offentliggörs så blir det en skuld att hantera, inför andra som har åsikter om 

hur ett äktenskap borde vara. 

  

      2.3.2 ”Cortes Island”  

I novellen ”Cortes Island” möter vi en kvinna som tänker tillbaka på 1950-talet – då var hon 

20 år gammal och levde ihop med sin nyblivne make Chess. De hyrde en liten 

tvårumslägenhet av ett äldre par; Mr. och Mrs. Gorrie.
163

 Huvudpersonen beskriver att både 

hon och hennes make kom från hem där sex utanför äktenskapet ansågs motbjudande och 

oförlåtligt. Hon erkänner att deras äktenskap därför framförallt berodde på sexuell lust och att 

få utleva denna.
164

 Här ser vi ett exempel på att människor inte vill handla så att det går emot 

normerna, de vill undvika skulden. Därför valde detta par att gifta sig, för att kunna leva på 

det sätt de ville men utan att bli skuldbelagda för det. 

 

Att bo i samma hus som Mrs. Gorrie var påfrestande beskrivs det. Den äldre damen hade 
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åsikter om det mesta, sökte sällskap och la sig i det unga parets liv med råd om allt från 

hushållssysslor till klädsel osv. Huvudpersonen stod inte riktigt ut med denna Mrs. Gorrie, 

och ibland gömde hon sig till och med för att slippa prata med henne.
 165

 Huvudpersonen gick 

hemma på dagarna och hennes make uppmuntrade henne därför att försöka söka ett arbete. 

Vilket hon också gjorde, dock med ett något bristande engagemang. Utöver arbetssökandet så 

spenderade hon dagarna med att läsa böcker och försöka sig på att skriva egna.
166

 Jag vill 

mena att såväl arbetssökandet som författandet föll framförallt på hennes dåliga självkänsla. 

Hon upplevde att hon hade fel hår och kläder, att hon var klumpig och okunnig, att hon inte 

kunde arbeta under stress och så vidare. Hon trodde helt enkelt inte att hon kunde lära sig 

saker.
 167

 Och det faktum att hon inte kom någonvart i sitt skrivande förstärkte denna känsla, 

av förnedring och misslyckande.
 168

 Huvudpersonen resonerade dock som så att hon inte 

behövde arbeta - Chess försörjde henne.
169

 Jag skulle vilja säga att hon kände skam för den 

hon var, och därför inte vågade ge sig ut i den ”riktiga” världen. Att Chess försörjde henne 

var en bra bortförklaring för sin egen skull, för skjuta bort och slippa ta tag i skammen. 

 

En bit in i novellen började hon dock arbeta några timmar i veckan med att ta hand om Mr. 

Gorrie. Han hade fått en stroke och normalt sett brukade Mrs. Gorrie ta hand om honom. Men 

nu skulle hon volontärarbeta på ett sjukhus.
170

 Huvudpersonen läste tidningar och bläddrade i 

scrapbooks ihop med Mr. Gorrie, som inte kunde tala men som hon ändå tyckte sig kunna 

kommunicera med.
171

 Kort efter detta fick vår huvudperson ett arbete på biblioteket, och 

slutade ta hand om Mr. Gorries.
172

 Mrs. Gorrie blev då ursinning och började en galen häxjakt 

där hon anklagade det unga paret för både det ena och det andra.
173

 Huvudpersonen berättar 

att när hon bytte jobb så kände hon sig skyldig; inte för att hon lovat Mrs. Gorrie att stanna en 

viss tid, utan för att hon hela tiden låtsats ha någon slags ”vänskap” med henne – att hon ljugit 

och gömt sig för att egentligen slippa.
174

  

 

Novellen slutar med att det unga paret flyttade till en större och finare lägenhet, och de 
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glömde så småningom paret Gorrie.
175

 Dock, så erkänner huvudpersonen att hon flera gånger 

i efterhand mötte Mr. Gorrie, i erotiska drömmar.
176

 Hon skriver att hon vaknade ur dessa 

med förvåning och skam, och att hon förträngde dem på morgonen.
177

 Skamkänslorna 

kommer sig av att dessa drömmar är ingenting som hon som en aktivt handlande individ kan 

styra över, de bara kommer. Skam över att inom henne finns erotiska tankar om en sjuk 

gammal man, något som inte är att eftersträva enligt normen.  

 

      2.3.3 ”The Children Stay”  

I novellen ”The Children Stay” är det Pauline som är huvudperson. Hon är en ung kvinna som 

lever ihop med sin man Brian, och deras två små döttrar.
178

 Brian älskar Pauline, och arbetar 

hårt för att alla ska vara nöjda och klara sig.
179

 Ändå är inte äktenskapet vad Pauline önskar; 

hon står inte ut med sina svärföräldrar, och hon tycker att Brian inte tar någonting på allvar 

utan bara skämtar bort allt och inte ställer några krav.
180

 Vid sidan av familjen repeterar 

Pauline för en pjäs hon ska vara med i, dit hon blev utvald utan audition av regissören Jeffrey, 

en ung och bestämd man som till skillnad från Brian ställer krav.
181

 Vi som läsare förstår en 

bit in i novellen att Jeffrey och Pauline har en hemlig kärleksaffär. De brukar stanna kvar efter 

teaterrepetitionerna, bara de två. Till en början hade de varit väldigt hemliga; Pauline åkte 

därifrån med resten av gruppen, för att sedan återvända. Nu var diskretionen mindre för de 

trodde redan att alla de andra i gruppen visste om deras affär. Men, de skulle aldrig avslöja 

dem, de var ju beroende av varandra inför pjäsen.
182

 Inför Brian håller de det dock fortfarande 

hemligt; Pauline försöker undvika att prata om Jeffrey och när hon gör det känner hon hur hon 

skälver till och måste kämpa för att dölja det för sin make.
183

 Vid ett tillfälle bad Jeffrey 

henne att komma till honom, trots att hon har sin yngsta dotter med sig i vagnen. Hon tänker 

att det är en väldigt skuldfull handling, och tänk om dottern någon gång när hon är äldre 

skulle minnas det hela? Nej, den risken vågade Pauline inte ta.
184

 Pauline uttrycker här sin 

rädsla över att bli påkommen med att ha en affär – något som inte är moraliskt accepterat. 

Detta blir för mig ett tecken på att hon känner skuldkänslor över sina handlingar.  
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Berättelsen inleds då Pauline, Brian och barnen är på semester ihop med svärföräldrarna,
185

 

och kulminerar då Jeffrey reser dit för att han vill träffa henne – och be henne att lämna sin 

familj för honom.
186

 Pauline väljer att göra som han säger, och berättar detta för Brian som 

reagerar lugnt och samlat.
187

 Han har dock ett krav; barnen ska stanna hos honom.
188

 Pauline 

väljer ändå att lämna familjen, hon slår ifrån sig tanken på barnen för stunden. Tanken 

kommer dock ikapp henne morgonen efter och hon tänker då att barn-argumentet var Brians 

sätt att få henne att förstå vad hennes val faktiskt innebar, och att straffa henne för det.
189

 Hon 

överväger att ångra sig, att vända tillbaka. Men, hon tror att även om Brian skulle förlåta och 

låta henne komma tillbaka, och fortsätta som vanligt, så skulle han aldrig komma över det. 

Och det skulle inte hon heller.
190

 Pauline fortsätter i en sekvens efter detta att funderar över 

sitt val, och den sorg som det kommer att medföra i hennes liv. 

 

 ”This is acute pain. It will become chronic. Chronic means it will be permanent but perhaps not 

 constant. It may also mean that you won’t die of it. You won’t get free of it, but you won’t die of 

 it. You won’t feel it every minute, but you won’t spend many days without it. And you’ll learn 

 some tricks to dull it or banish it, trying not to end up destroying what you incurred this pain to 

 get. It isn’t his fault. He’s still an innocent or a savage, who doesn’t know there’s pain so 

 durable in the world. Say to yourself, You lose them anyway. They grow up.”
191

 

 

Pauline är medveten om vilka skuldkänslor detta val kommer att leda till, vilket innebär att 

hon är medveten om att hon genom att utgå helt ifrån sina egna preferenser handlar fel. Dock 

försöker hon skjuta bort skuldkänslorna redan nu, genom att förminska hela händelsen och 

betrakta avskedet från barnen som något oundvikligt.  

 

Historien avslutas då Pauline samtalar med en av sina nu vuxna döttrar, och hon konstaterar 

att de hatar henne inte, för att hon lämnade dem och försvann. Men, de har inte heller förlåtit 

henne. Hon avslutar dock med orden ”Perhaps they wouldn’t have forgiven her anyway, but it 

would have been for something different.”
192

 Jag tolkar detta som att Pauline, som tidigare 
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nämnts, är medveten om sitt ansvar och skuld i det som hände. Det var hon som valde, utifrån 

sina preferenser. Men, hon är också medveten om att i och med att hennes preferenser helt 

fick styra så mådde hon bra av sitt val. Hade hon stannat i familjen så hade hon inte mått bra, 

och då hade familjen i slutändan fått lida ändå – och hon hade känt skuld för att hon stannat 

och utsatt dem för det.   

 

      2.3.4 ”Before the Change”  

I denna novell möter vi en 24-årig kvinna som i början av 1960-talet avbrutit arbetet med sin 

avhandling och återvänt hem till sin gamla far och hans hushållerska Mrs. Barrie.
193

 

Berättelsen är uppbyggd som ett brev till R., en man som huvudpersonen varit förlovad 

med.
194

 Fadern är läkare, och när huvudpersonen nu som vuxen återvänder hem förstår hon att 

fadern under hela hennes uppväxt utfört illegala aborter i källaren, på kvällarna.
195

 Han vill 

inte tala om det, och inte ens nämna ordet ”abort”.
196

 Men, när Mrs. Barrie bryter armen får 

dottern vara med och assistera honom på en av dessa.
197

 Anledningen till att fadern gjort allt 

detta i hemlighet var troligen rädsla. Rädsla över att bli påkommen med att bryta lagen. Jag 

frågar mig om rädslan berodde på skulden över detta handlande, som gick emot tidens norm, 

eller om det bara handlade om rädslan att bli straffad på grund av att handlingen var ett 

lagbrott. Som vi sett ovan så kräver en skuldkänsla att man anser att man handlat felaktigt, att 

samvetet säger att man gjort fel, frågan är om det var det fadern kände. Eller ansåg han kanske 

att abort borde vara lagligt? Att det han gjorde var en god gärning? Om detta får vi inte veta 

något i novellen, och jag vill därför inte uttala mig i frågan.  

 

Vi förstår under berättelsens gång att vår huvudperson nyligen varit gravid, och fött ett 

barn.
198

 Ett barn som hon omedelbart, och mot sin vilja, adopterat bort på grund av R. När 

hon blev gravid trodde hon att om de bara gifte sig så skulle allt lösa sig, de var ju redan 

förlovade. Men R. menade att det inte var så lätt – vem som helst kunde ju räkna ut att hon 

blivit gravid innan bröllopet. Bröllopet var därför tvunget att vänta tills hon inte var gravid.
199

 

R. var lärare på det universitet där huvudpersonen studerade.
200

 När hon blev gravid var han 
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rädd att förlora sitt jobb, att bli sedd som moraliskt olämplig att undervisa. Eller att bli märkt 

för resten av sin karriär; att han inte skulle bli befordrad, och att hans kollegor skulle ha något 

att använda emot honom – ett snedsteg. Ett rykte som skulle följa honom, och som både 

professorer och studenter skulle veta om. Hon föreslog att de skulle flytta, börja om. Men han 

var övertygad om att även då så skulle det faktum att de fått ett utomäktenskapligt barn 

förfölja dem, ryktet skulle spridas, och sätta käppar i hjulen. För både honom och henne; även 

professorernas fruar skulle ju veta hur det gått till, och skvallra. I det riktiga livet så var det så 

det gick till, enligt R.
201

 Dottern hade varit chockad över denna bestämda åsikt. Argumenten 

var inte vad hon väntat sig från den man hon älskat, och delat drömmar med. Och hon 

undrade om han bara var rädd att bli skrattad åt?
202

 Hon hade efter denna diskussion gått med 

på att göra en abort, men ändrat sig – inte på grund av barnet, utan för att hon ansåg att hon 

hade rätt, att hennes åsikter i diskussionen var de rätta. Det hela slutade med att paret gick 

skilda vägar.
 203

  Och barnet adopterades som sagt bort.
204

  

 

I slutet av novellen funderar dottern över vad som hänt om samhället och normerna såg 

annorlunda ut. Om abort var tillåtet, t.ex. Eller om det inte var skamfyllt att gifta sig med en 

gravid kvinna. Hon tänker dock att om det blev så, så skulle det finnas annat att känna skuld 

och skam för.
205

 Dottern för här ett resonemang likt det jag gjort ovan i avsnitt 2.1 när jag 

diskuterat skuld och skam. Att skuld beror av vilka normer som finns. Hur samhället, och 

människor omkring, anser att man bör göra och därför bedömer det man gör. Och hon inser 

att den skuld som skrämde R., som hindrade dem från att gifta sig och gå vidare med 

graviditeten tillsammans, var tidens norm. På den tid novellen utspelar sig i ansåg många att 

man måste vara gift innan man hade sexuellt umgänge, vilket innebar att man skulle vara gift 

innan man fick barn. Hon tänker också steget längre, att om den normen försvann så skulle 

det alltlid finnas andra som stoppade. Andra normer som ledde till skuldbeläggande.  

 

   2.4 Idéer om skuld i Too Much Happiness  

      2.4.1 ”Dimensions” 

Novellen ”Dimensions” handlar om Doree, en 23-årig kvinna. Berättelsen inleds med att hon 
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sitter på en buss på väg för att besöka någon.
206

 Vi som läsare förstår ganska snabbat att den 

som Doree ska besöka är hennes make Lloyd, som nu sitter på säker anstalt efter att ha mördat 

parets tre barn.
207

 Och i berättelsen får vi följa Doree i återblickar, besök hos Lloyd och 

samtal med socialarbetaren Mrs. Sands.   

 

Doree levde med hemligheter under sitt liv ihop med Lloyd. Han var en kontrollerande man, 

som ville att hon skulle undervisa barnen hemma och gärna håll sig där själv också, han 

skapade sig ofta fiender och skämtade på andras bekostnad.
208

 När hon i ett samtal med 

väninnan Maggie uttrycker att hon inte skulle våga ljuga för Lloyd om att använda 

preventivmedel mot hans vilja får Maggie onda aningar. Hon börjar ställa frågor om hur 

Doree mår, och har det i sitt äktenskap.
209

 Detta skapar en oro hos Doree;  

 

 After that she was more careful about what she said. She saw that there were things that she was 

 used to that another person might not understand. Lloyd had a certain way of looking at things: 

 that was just how he was.
210

   

 

Hon oroar sig över att Lloyd ska förbjuda henne att umgås med Maggie, för hon skulle 

behöva känna skam och ljuga för att försöka förklara. Maggie skulle förstå att Doree ljög, och 

tolka situationen som värre än den faktiskt var.
211

 Skamkänslan som hon oroar sig för 

kommer av att det förhållande som hon har med Lloyd inte passar in i den ideala bilden av ett 

förhållande. Dock, så anser inte Doree att situationen är så illa som hon tror att Maggie skulle 

uppfatta den. Detta uttalande tolkar jag som ännu ett tecken på skam; på att Doree förstår sig 

själv som så ovärdig att hon inte ser något fel med det förhållande hon har med Lloyd. Men, 

så ändrar hon sig och undrar varför hon ens bryr sig om vad Maggie tycker; precis som Lloyd 

redan påpekat så känner hon sig inte ens särskilt bekväm i Maggie sällskap. Det viktigaste är 

ju att hon och Lloyd höll ihop, för ingen annan varken kan förstå eller har att göra med deras 

liv, som Lloyd sagt.
212

 Även denna tanke ser jag som ett tecken på denna ovärdighet och skam 

som Doree lever med; hon lyssnar på Lloyd. För han upplever att han tänker klarare och vet 

bättre än hon hur de lever. Ju längre tiden går ju mer kritiska åsikter om Maggie uttrycker 
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Lloyd, och han påstår att hon försöker förstöra hans relation till Doree.
213

 En natt lämnade 

Doree faktiskt hemmet efter ett gräl med Lloyd, och gick hem till Maggie.
214

 Inte ens då 

berättade hon om sin situation, för han var fortfarande den som stod henne närmast och hon 

tänkte att skulle förstöra allt om hon svek honom och berättade.
215

 

 

Det var efter ovan nämnda gräl som Lloyd mördade barnen. Han påstod att det var Dorees 

eget fel.
216

 Han menade att han vill bespara barnen smärtan i att inse att deras mor övergett 

dem. Detta uttalande får Doree att vilja träffa honom, och få honom att ta tillbaka anklagelsen 

– att erkänna vems skulden egentligen är.
217

 Här är Dorees skamkänsla borta, hon inser att 

hon själv inte gjort eller varit fel i denna fråga. Den som handlade, den som mördade deras 

barn, är den som gjort fel och det är den personen som är skyldig.  

 

När Doree första gången har träffat Lloyd på anstalten så tänker hon att det var bra för henne 

att träffa honom nu; när han var så tärd och annorlunda. Knappast värd att kallas människa, 

och därför inte värd att beskyllas för något.
218

 Här framgår tydligt det element av skuld som 

innebär att det måste vara en aktivt handlande människa som utfört handlingen för att hen ska 

kallas skyldig. När Doree inte ens kan se Lloyd som en människa så har hon svårt att se 

honom skyldig; om han inte är en människa kan han inte aktivt ha handlat. 

Senare skriver dock Lloyd ett långt brev till Doree från anstalten. I brevet påstår han att han 

mött barnen, att han genom tankar och meditation lyckats ta sig till den dimension där de 

befinner sig, och att de har det bra.
219

 Doree tänker när hon läst brevet att han har kvar en del 

av sitt skrytsamma sätt, och att han är en grym och galen person. Men, ändå så tänker hon att 

han kanske har rätt, och att han är den enda som faktiskt gett henne hopp.
220

 Dock, så kommer 

hon aldrig att förlåta honom.
221

 Att hon aldrig kommer att förlåta honom ser jag som ett 

tecken på att hon anser honom ha skulden. Hon är tacksam för det hopp denna människa 

skänkt henne, men det förändrar inte det faktum att han handlat felaktigt. Han har dödat deras 

barn, en felaktig handling som går emot både lagar, normer och moral. Ett faktum som inte 

kan förändras. Därför kommer han alltid att vara skyldig.  
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      2.4.2 ”Wenlock Edge” 

Novellen ”Wenlock Edge” handlar om en ung flicka som skriver om den tid då hon studerade 

vid universitetet i London.
222

 Precis i inledning av novellen beskriver hon hur hon varje 

söndag blev utbjuden på en fin och dyr restaurang av sin kusin, en restaurang som antagligen 

var för dyr för hans ekonomi. Hon skriver sedan att det förstod hon inte då, för som en 

landsortsflicka trodde hon att alla män som bodde i städer var rika.
223

 Hon poängterar här att 

hon var ovetande om vad hennes handlande ledde till (att kusinen blev fattig), som ett försök 

att skjuta bort skulden som hon kanske nu som vuxen känner över detta beteende.  

 

Vidare i historien får huvudpersonen en rumskamrat, Nina, som har en relation med Mr. 

Purvis. Relationen är märklig; hon bor med honom på helgerna, och i rummet i veckorna.
224

 

Han betalar också hennes studier och håller koll på vad hon gör, äter osv. 
225

 En helg när Nina 

säger att hon är sjuk och inte kan åka hem till Mr. Purvis föreslår han och Nina att 

huvudpersonen ska åka dit och äta med honom istället, vilket hon gör.
226

 Väl hemma hos Mr. 

Purvis visar det sig att huvudpersonen förväntas inta hela måltiden spritt språngande naken, 

vilket hon gör.
227

 När de sitter i biblioteket efter middagen vill Mr. Purvis att huvudpersonen 

ska läsa för honom, och hon går med på även detta.
228

 Under tiden tänker hon;  

 

 ”The notion came to me that everybody in the world was naked, in a way.  Mr. Purvis was 

 naked, though he wore clothes. We were all sad, bare, forked creatures. Shame receded.”
229 

 

Detta citat vill jag likna vid det huvudpersoner beskriver när hon några dagar senare arbetar i 

skolkafeterian; att hon känner sig klumpig då hon blir uttittad av de otåliga besökare som köar 

för att hon inte arbetar snabbt nog.
230

 Skamkänslan kommer när hon som människa känner sig 

uttittad. Det är en skam över att omgivningen ser vem hon är på insidan; hennes sårbarhet och 

kluvenhet, nakenheten.   
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I efterhand beskriver huvudpersonen hur Mr. Purvis gjort något med henne. Hon kommer 

aldrig igen kunna läsa de rader hon läste högt den kvällen utan att känna en obehaglig 

skamkänsla. Hon kommer alltid att påminnas om vad hon gick med på att göra. Och det är det 

hon hänger upp skammen på, att hon inte blev tvingad utan att hon självmant gått med på 

det.
231

 Här har vi ett tydligt exempel på vad jag i avsnitt 2.1 påpekat att både skuldkänslor och 

skamkänslor beror av; en aktivt handlande individ som gör fel och därför är fel. Hade hon 

med våld tvingats klä av sig och läsa för mannen hade ansvaret och skulden varit någon 

annans. Men nu var det hon själv som accepterade och handlade och därför känner hon skam, 

över att hon är en person som gick med på något sådant.  

      2.4.3 ”Face” 

I novellen ”Face” är berättaren en man, vilket är väldigt ovanligt i Munros noveller. I 

novellen berättar mannen om sin barndom. Han beskriver att stämningen i hemmet var allt 

annat än hemtrevlig och positiv, och att utöver det så var hans förutsättningar inte de bästa då 

han hade ett stort lila födelsemärke i halva ansiktet.
232

 På grund av detta så växte han upp i en 

skyddad värld och blev t.ex. undervisad i hemmet av sin mor.
233

 På familjens mark fanns ännu 

en byggnad, som under några av mannens barndomsår (då han var 5-8 år gammal) hyrdes ut 

till en ensamstående ung änka och hennes dotter, Nancy.
234

 Nancys mamma ville ofta ha lugn 

och ro, hon rökte och kunde bli arg på barnen när de lekte, de åt konstig mat och på 

oregelbundna tider. Det kom sig att så ofta de kunde under denna period så lekte mannen och 

Nancy ihop – så minns han det.
235

 Hon blev som en lillasyster.
236

  

 

Mannen minns bland annat att de lekte sexlekar, att de gömde sig och sedan utforskade och 

kittlade varandra.  

 

 ”[…] and we were drenched in sweat, itchy, and soon ashamed. When we got ourselves out of 

 there we felt more separate than usual and oddly wary of each other.”
237

 

 

Denna beskrivning tyder på att barnen visste att det de skulle göra inte var social accepterat; 

de gömde sig. Och när de påbörjat leken så skämdes de, och blev obekväma.  
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Vid ett annat tillfälle lekte barnen och hittade färg i källaren. Nancy fick tag på röd färg, som 

hon smetade ut i sitt ansikte och sedan deklarerade hon med glädje att ”’Now I look like 

you.’”.
238

 Mannen minns att han tyckte att hon såg hemsk ut, och sedan blev han arg. Han 

hade vuxit upp med bilden av att hans födelsemärke var svagt brunt, som en skugga. Detta 

berodde på att han aldrig sett sig själv i en spegel som var upplyst och på rätt nivå för ett barn 

– inte efter ett medvetet val av mamman, tror mannen, utan det är så det är för barn i den 

åldern. Denna bild gjorde att Nancys påhitt sårade honom, det tolkades som ett hån. Han 

minns hur han sprang iväg, och letade efter en spegel för att kunna få bevis på att hon hade fel 

– och därefter straffa Nancy, visa henne hatet han kände.
239

 Mannen upplevde att den smärta 

han nu kände var Nancy skyldig till.  Hans mamma som uppfostrat honom i den skyddade 

miljön, hade inte gjort fel. Utan Nancys skämt var elakt, ett medvetet hån, hon var skyldig och 

skulle straffas. Moderns reaktion på det hela styrkte hans upplevelse. Hon skrek på Nancy och 

hennes mamma. Hon kastade ur sig att Nancy var ett elakt barn som hånade något som inte 

kunde hjälpas, att mamman inte uppfostrat henne – och att det berodde på hur mamman levde 

sitt liv.
240

 Här tycker jag mig se två idéer av skuld. När modern skyller på Nancy och sedan 

går vidare till att lägga skulden på Nancys mamma så visar hon att skuld går att förskjuta 

genom att skylla på t.ex. uppfostran och uppväxt. Dessutom så är detta ännu ett exempel på 

att för att ha skuld så behöver man ha ansvar. Eftersom modern anser att Nancys mamma har 

ansvar för Nancy så har hon också ansvar för detta handlande.  

 

2.4.4 “Child’s Play”  

Novellen ”Child’s Play” handlar om Marlene. Hon blir kontaktad av sin barndomsvän 

Charlenes man, vännerna har inte setts eller hörts på mycket länge men nu vill han meddela 

att Charlene inte har lång tid kvar att leva - och att hon bett att få träffa Marlene. Vi förstår att 

Marlene egentligen inte vill besöka Charlene.
241

 Men;  

 

 ”Well, she is probably dead by now, I thought.  

 But if she was – this is how I worked things out – if she was, I would run no risk in going to the 

 hospital and inquiring. Then my conscience or whatever you wanted to call it would be clear.”
242 
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Marlene säger här att hennes samvete blir rent om hon med ärlighet kan säga att hon försökt 

besöka den sjuka vännen. Det betyder att i de normer som ryms i Marlenes samvete finns 

något som säger att man bör göra vad man kan för de som är sjuka och ska dö, det är så man 

förväntas bete sig. Väl på sjukhuset får Marlene ett brev där Charlene ber henne om en tjänst; 

att hon ska uppsöka en katolsk präst.
243

 Brevet får Marlene att tänka tillbaka på den sommaren 

de träffades, på ett läger, och vi som läsare får ta del av återblickar. Både från då, och från 

ytterligare några år tidigare, när Marlene hade en granne som hette Verna. Verna var en 

underlig flicka, hon gick i specialklass och Marlene tyckta illa om henne redan från början, 

hon uttrycker att hon hatade och var rädd för henne. Att Verna störde och var i vägen.
244

 

Under berättelsens gång förstår vi att Verna också besökte lägret som Charlene och Marlene 

möttes på.
245

 Det uppdagas att på lägrets sista dag så förorsakades Verna. Det som 

omgivningen trodde var en drunkningsolycka var enligt Marlenes minnen ett mord då hon och 

Charlene tillsammans pressade ner Vernas huvud under vattnet.
246

 Hon resonerar som vuxen 

kring att det hela hade kunnat uppfattas som en olycka, som att de två små flickorna inte 

förstod vad de gjorde utan bara tog tag i något när de halkade i vågorna – men menar att så 

var det inte.  Visserligen var det inte ett genomtänkt handlande, ingenting planerat. Men, 

flickorna var medvetna om vad de gjorde när de muntra såg varandra i ögonen och fortsatte – 

utan en tanke på alternativet att släppa taget, att avbryta. Marlene beskriver det som att de 

”[…] were doing just what was – amazingly – demanded of us, […]”.
247

 Oavsett hur Marlene 

ställer sig till detta nu i efterhand, så skulle jag vilja säga att flickorna har skuld i Vernas död. 

Eftersom flickorna var medvetna individer, som förstod konsekvenserna av sitt handlande, så 

stämmer de in på min definition av skuld under avsnitt 2.5. 

 

Då Marlene är på väg från katedralen där hon sökt prästen Charlene bett henne att träffa, så 

sitter hon i sin bil och funderar;   

 

 ”You’d think that I might break open, be wise to break open, glimpsing that vast though tricky 

 forgiveness. But no. It’s not for me. What’s done is done. Flocks of angels, tears of blood, 

 notwithstanding.”
248
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Trots att hon inte vill ha den så vill jag mena att detta citat, som uttrycker en möjlighet till att 

få förlåtelse, implicerar att Marlene upplever att hon har skuld – att det finns något att förlåta. 

Även när Marlene läser brevet från Charlene där det står ”This I cannot ask C. and dont want 

him ever to know.”
249

, och tolkar detta som att det handlar om händelsen den där sommaren, 

så menar jag att det implicerar på att hon kopplar samman denna händelse med skuld och 

skam. 

 

Två andra ställen i denna novell berör ämnet skuld, och jag vill därför nämna dem;  

De handlar båda två om Verna. När Marlene först beskriver hur hon tyckte illa om Verna så 

nämner hon att hennes mamma sa ”’How can you blame a person for the way she was born? 

How is it her fault?’”.
250

 Marlenes svar på detta är att hon inte skyller på Verna, hon vill bara 

inte ha henne i närheten.
251

 Detta svar kan ses som ett försvar mot ett skuldbeläggande på två 

sätt. För det första så implicerar Marlenes mammas uttalande just ett av de kriterier för skuld 

som jag påvisat ovan i avsnitt 2.1.5; för att en människa ha skuld måste hen kunna ställas 

ansvarig inför den handling som ska skuldbeläggas. Och för det andra så skjuter Marlene bort 

anklagelsen och skulden genom att påstå att modern missförstått – det var inte att hitta en 

skyldig som hon var ute efter. Det andra stället jag vill nämna ur novellen är när Marlene 

reflekterar över Vernas beteende på lägret. Hur hon iakttar de två flickorna. Marlene beskriver 

att Charlene var den som höll koll på Verna, som rapporterade vad hon gjorde och inte.
 252

 

Som påstod att hon såg elak och arg ut.  I efterhand tänker Marlene att Charlene faktiskt inte 

kunde veta att Verna hade förändrats, fått sämre självförtroende och kände sig osäker. Att 

Verna kanske såg Charlene, Marlenes nya vän, som ett hot och därför uttryckte denna ilska. 

Något som inte ens Marlene kunde förstå, då.
253

 Jag vill påstå att detta är ett sätt för den nu 

vuxne Marlene att hantera det som hände den där sommaren, som för att försvara den 

pådrivande Charlene, och skjuta bort skulden i att felaktigt tala illa om en oskyldig flicka. Att 

försvara det beteendet med att dessa små flickor inte var gamla nog att förstå bättre.  

 

   2.5 Analys 

Utifrån min definition av skuld, och de idéer om skuld jag funnit i de olika novellsamlingarna 

ska jag nu försöka kategorisera dessa och dra slutsatser kring hur skuldbegreppet används i 
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novellerna som helhet.  

 

I de allra flesta av noveller har jag funnit exempel på att skuld är en idé som förutsätter en 

ansvarig människa, som medvetet handlat. En individ med möjlighet att välja. T.ex. så skyller 

modern i novellen ”Face” (2.4.3) Nancys felaktiga handlande på hennes mamma, och inte 

henne själv. Hon menar inte att Nancy varit kapabel att välja handlingsalternativ, eftersom 

hon uppfostrats på ett dåligt sätt av sin mamma. Ett annat exempel på detta är att Doree i 

”Dimensions” (2.4.1) anser att skulden för barnens död är Lloyds och inte hennes, det var 

hans handlande. Trots detta har hon svårt att beskylla honom när hon inte ser honom som en 

människa. Och huvudpersonen i ”Tell Me Yes or No” (2.2.2) uttrycker att kärlek är ett val, 

därför känner hon skuld över den kärleksrelation hon inledde med en gift man – det var hon 

som valde kärleken. I de allra flesta av ovan nämnda fall så möter vi också idéer om att dessa 

upplevelsen av skuld beror av de normer och samvete som individen besitter - hen anser sitt 

handlande vara fel. T.ex. så tycker huvudpersonen i ”Tell Me Yes or No” att otrohet är fel, 

därför känner hon redan från början av sin affär skuld. 

 

I många noveller har jag också upptäckt att karaktärerna undviker att göra, visa eller säga 

saker för att slippa skuld. T.ex. då Pauline (i ”The Children Stay” 2.3.3) och Kath (i ”Jakarta” 

2.3.1) försöker dölja sina otrohetsaffärer, eller då Edie (i ”How I Met My Husband” 2.2.1) 

inte vill att famijen ska få reda på vad hon gjort när de inte var hemma. Detta vill jag koppla 

framförallt till det resonemang som vi sett att både Wrede, Wechsler, Gilbert och Smede för 

då de menar att skuld leder till en självrannsakan och eventuellt också en moralisk förbättring, 

man vill undvika skuld i största möjliga mån. Detta att undvika skuld märks också i 

novellerna då karaktärerna försöker hantera sitt samvete och de besvärande skuldkänslorna. 

Det görs som Wechsler beskrivit (och vilket jag också behandlat i 2.1.4); genom att skjuta 

bort skulden. Karaktärerna försöker rättfärdiga sitt beteende, eller göra sig fria från ansvar 

genom att påpeka okunskap osv.  

 

I många av dessa noveller har jag också mött idéer om skam. Skam som en upplevelse av att 

den individ som karaktären själv är är någon att skämmas för, att hen är fel. T.ex. så känner 

huvudpersonen i ”Wenlock Edge” (2.4.2) skam över att hon är en person som inte sa ifrån, 

utan gick med på att göra något som skadar henne för resten av livet. Och både Doree (i 

”Dimensions” 2.4.1) och Kath (i ”Jakarta” 2.3.1) känner skam över att deras äktenskap inte 

lever upp till idealet, att de inte är den hustru som de önskar att de var.  
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Jag anser att några andra upptäckter jag gjort är värda att poängtera;  

 

För det första: jag fann i arbetet med definitionen av skuld att skuld att skuld som en idé 

vilken är beroende av en Gudsrelation var ett stort område. Det verkade som att skuld i många 

kulturer och tider kopplas samman med religion och religiösa påbud. Dock så har jag i mina 

studier av Munros noveller inte stött på denna idé på något ställe. Denna uppsats är inte stor 

nog för att utveckla detta, men jag tycker att det är värt att notera. Uteblir den religiösa 

aspekten av skuld för att Munro inte omfamnar den? Är den inte viktig i mänskligt liv utan 

bara i teorin? Eller, kan det vara så att bakom de normer och preferenser som skapar känslor 

av skuld och skam så döljer sig i vissa av karaktärernas fall religiösa grunder – vilka inte 

uttalas i texten?  

 

I avsnitt 1.3 skrev jag att jag skulle försöka urskilja hur skuldens roll i Munros skildrande 

skiftat med tiden – om jag kunde se några skillnader i de idéer om skuld som jag finner i de 

tidigast skrivna novellerna gentemot de nyaste. Jag kan nu säga att det har jag inte. Som jag 

försökt påvisa ovan så återkommer liknande idéer om skuld i de flesta novellerna, ur alla 

samlingar och jag kan inte se något genomgående tema eller förändring.  

 

En sista reflektion; I alla de avsnitt jag analyserat i denna uppsats har jag tyckt mig se idéer 

om skuld eller skuldkänslor, trots att karaktärerna kanske inte rakt ut visat dem. Kanske har 

mina egna känslor inför de handlingar som skett i berättelsen varit vägledande i detta urval. 

Jag påpekade under avsnitt 1.2 att jag skulle undvika att låta mina egna tolkningar tala i denna 

analys, och det anser jag trots detta att jag gjort. Utifrån den definition av skuld som jag la 

fram under avsnitt 2.1.5 så beror idéer om skuld av bedömarens preferenser och samvete, 

vilka normer hen anser gällande i den givna situationen. För att använda denna definition så 

blir det således omöjligt för mig att inte använda mina egna uppfattningar om normerna i 

olika situationer när jag tolkar dem.  
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3. Sammanfattning  

Så, vad är skuld? Som jag skrivit under avsnitt 2.1 så finns det flera idéer om skuld. Jag vill 

efter denna uppsats påstå att den mest allmänna är att skuld är något objektivt, som går att 

bedöma. Skuld förutsätter en aktivt handlande individ. Denna individ hade kunnat välja ett 

annat handlingsalternativ men valde att utgå ifrån sina egna preferenser, istället för att följa de 

i situationen rådande normerna – individen handlade felaktigt.   

 

Och, vilken roll spelar då idéer om skuld i Alice Munros noveller? Jag vill mena att idéerna 

om skuld som vi finner i Munros noveller ger uttryck för en mänsklighet. De visar på vilka 

värderingar och normer som råder i olika samhällen och situationer, vilka ideal som präglar 

kvinnor och vilka rädslor som människor bär på. Idéerna om skuld och skam gör karaktärerna 

i Munros noveller mänskliga, för de bär på skuld och skam utifrån sina egna preferenser och 

samhällen – de är präglade av sin tid och uppväxt.       
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