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”Universum är inte en oföränderlig maskin, det är ett hjärta. Ett levande hjärta som vidgas 

och drar sig samman, som växer i det oändliga innan det krymper till obegriplighet. Och 

som alla andra hjärtan är det fullt av hemligheter och mysterier, gåtor och äventyr, 

förändring och förvandling.” 

 

– Aprilhäxan, s. 90. 
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Inledning 

År 1997 utkom Majgull Axelssons (f. 1947) succéroman Aprilhäxan, en roman vars handling 

kretsar kring ett av 50-talets föräldralösa och bortglömda barn – Desirée – och hennes kamp 

för ett värdigt liv.1 Texten behandlar en uppväxt präglad av vanvård och utanförskap, med 

utgångspunkt i att Desirée vid födseln fick cerebral pares, något som medförde att hennes mor 

lämnade bort henne till statens förvar. Med tillbakablickar på ett liv som aldrig riktigt tog sin 

början, beskriver Desirée känslan av att bli övergiven och ersatt av andra barn. Barn som hon 

anser tagit en plats som egentligen var avsedd för henne. På grund av romanens socialrealistiska 

kritik skulle den komma att belönas med Augustpriset, med motiveringen: ”En klarsynt attack 

till försvaret av folkhemmets styvbarn. Lika uppfordrande som underhållande.”2 Aprilhäxan 

har även beskrivits som en tendensroman, vars tema är välfärdssamhällets upplösning.3 Vid 

boksläppet recenserades boken av forskaren och litteraturvetaren Christine Sarrimo i Svenska 

Dagbladet och skildrades då som följer: ”Majgull Axelsson har skrivit en roman som rymmer 

både samhällskritik och folkhemshistorik, en underhållande generationsroman för dem som 

föddes på 1940-talet”.4 

Det finns dock aspekter i romanen som gör att den sticker ut i mängden och frångår en 

etikettering som endast en realistisk skildring av modernitetens folkhem. Dessa aspekter 

manifesteras i att Desirée har förmågan att byta skepnad och kan bosätta sig i djur eller andra 

människor. På så sätt förflyttar hon sig obehindrat i samhället och spionerar på dem hon anser 

har gjort henne orätt – hennes tre systrar. Därtill bär hon på ett komplext förhållande till sin 

omvärld, där naturvetenskapliga studier ackompanjeras av övernaturliga rörelser och 

metafysiska spekulationer. Desirée är en människa som rör sig mellan gränser, både fysiskt och 

psykiskt, vilket märks av den kroppsliga förflyttningen men också av att hennes tankar präglas 

av ett mångfacetterat förhållande till världen – och vad som är möjligt i den. 

                                                
1 Majgull Axelsson, Aprilhäxan, (Stockholm, 1997). I det följande kommer hänvisningar till primärlitteraturen 

ske genom parenteser. 
2 Augustpriset. https://www.augustpriset.se/bidrag/aprilhaxan (28.3.2019). 
3 Olle Ohlsén Pettersson, ”Moderna klassiker – här är 10 prisvinnare du bör läsa”, i Svenska Dagbladet, 

28.11.2016. https://www.svd.se/10-hyllade-prisvinnare-du-borde-lasa (28.3.2019). 
4 Christine Sarrimo, ”Folkhemssessor med vinda kronor, i Svenska Dagbladet, 10.24.1997. 

 

https://www.augustpriset.se/bidrag/aprilhaxan
https://www.svd.se/10-hyllade-prisvinnare-du-borde-lasa
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Forskningen kring Aprilhäxan berör, likt Sarrimos recension, ofta romanens 

förhållande till samhället. Den har då behandlats utifrån dess socialrealistiska inslag, vilka 

delvis kopplats samman med de övernaturliga aspekterna av texten. Sammankopplingen 

mynnar ut i analyser där mystiska referenser ses som nödvändiga för att kritisera samhället; 

eller för att ge modernismens ansikte en air av magi i en epok som verkar i den weberianska 

avförtrollningens5 rationalitet. Litteraturvetaren Bo G Jansson har dock studerat Aprilhäxan 

utifrån ett postmodernistiskt perspektiv med inriktning på dess inslag av science fiction, 

vetenskapliga referenser och annorlunda berättarteknik. I övrigt är forskningsfältet kring 

romanen tämligen orört, vilket öppnar upp för en omläsning i hopp om att finna nya 

infallsvinklar. Något som inte granskats djupgående är hur romanens övernaturliga och 

vetenskapliga referenser kan relateras till en posthumanistisk teoribildning. Det har inte heller 

studerats hur romanens suggestiva inslag korrelerar med esoterismen; ett ofta bortglömt fält i 

litteraturvetenskapen, vars fokus ligger på andlighet och dolda symboler i naturen. Det utgör 

en öppning för att granska texten från en något annorlunda synvinkel, där de två till synes 

disparata idériktningarna kommer att sammanföras i en analys.  

Studiens metodologi utgår från en tematisk närläsning, där huvudpersonen Desirée 

analyseras utifrån de nämnda idétraditionerna. Det posthumanistiska perspektivet kommer att 

utgå från teknologi- och genusforskaren Donna Haraways (f. 1944) cyborgteori. Hon utgår från 

begreppet cyborg, vilket syftar till en hybridform mellan människa och teknik. Exempel på 

cyborger är personer som bär protes eller pacemaker.6 I Haraways teori används begreppet i 

relation till feminism, där cyborgkvinnan fungerar som en subversiv kraft, vilken har möjlighet 

att erbjuda nya sätt att se på kvinnor, teknik och natur. Cyborgkvinnan kommer att bli central 

i min analys, då huvudkaraktären i Aprilhäxan besitter egenskaper som på flera sätt kan kopplas 

till begreppet.  

En annan teoretiker som är viktig i den här studien är fysikern Karen Barad (f. 1956), 

som likt Haraway implementerar alternativa sätt att se på världen, vilket manifesteras i hennes 

teori om agentiell materialism. De inslag som är viktigast i relation till den här studien är 

                                                
5 Sociologen Max Weber (1864–1920) beskrev det moderna, byråkratiserade och sekulariserade samhället som 

”avförtrollat”, där vetenskap och rationalitet ges företräde för känsla och intuition. Madeleine Grive, 

”Avförtrollningen av världen”, 10TAL, nr 26, Förtrollning, maj 2017. http://10tal.se/aktuellt/avfortrollningen-

av-varlden/ (8.5.2019). 
6 Nationalencyklopedin. Cyborg. https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cyborg 

(29.4.2019). 

 

http://10tal.se/aktuellt/avfortrollningen-av-varlden/
http://10tal.se/aktuellt/avfortrollningen-av-varlden/
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cyborg
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Barads teser om att varande och kunskap inte går att särskilja, och att människan inte har en 

överordnad position i världen.7  

Den esoteriska synvinkeln tar i sin tur fäste i den franske religionsvetaren Antoine 

Faivres (f. 1934) definition, där en viktig grundsten är tron på att universum är sammanlänkat 

av dolda symboler, vilka på olika sätt korresponderar med varandra.8 Min tes är att de 

posthumanistiska inslagen på många sätt relaterar till esoterismen, varför även romanens 

sammanfogande av perspektiven kommer att undersökas. Romankaraktären Desirée är en 

komplex karaktär och utgör därigenom en brygga som möjliggör en tvåsidig läsning, då hon 

besitter egenskaper som kan relateras till båda teoribildningarna. På så sätt utgör analysen i 

studien en dubbelhet, där jag undersöker dels hur teorierna relaterar till varandra, dels hur 

Desirée kan betraktas som en gestaltning av de teoretiska sambanden i romanen.  

Den teoretiska delen av uppsatsen är tämligen omfattande och är ett resultat av den 

ansats jag företagit mig, då jag hoppas kunna visa på hur två olika idétraditioner kan användas 

för att tolka texten, men också belägga hur traditionerna tematiseras av texten själv. Min 

utgångspunkt och förhoppning har varit att blottlägga aspekter av Aprilhäxan som inte 

synliggjorts tidigare och att visa på att posthumanismen och esoterismen har en gemensam 

kontaktyta. Genom att anlägga andra infallsvinklar än vad som gjorts i tidigare forskning 

hoppas jag kunna kasta nytt ljus över romanen, men också att synliggöra den spänning som 

finns mellan två till synes mycket olika idétraditioner. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studiet är att undersöka hur romanens protagonist kan läsas som en posthumanistisk 

karaktär, där det granskas hur hon relaterar till Haraways cyborg, men också till delar av Barads 

teori om agentiell materialism. En alternativ läsning utförs genom att granska karaktären utifrån 

ett esoteriskt perspektiv, där tonvikten ligger på andliga inslag. De två perspektiven möjliggör 

en läsning utifrån två till synes mycket olika synvinklar, vilka dock tycks bestå av vissa 

gemensamma tendenser. Målet med studien blir således även att granska hur posthumanism 

och esoterism kan knytas samman, och hur Aprilhäxans huvudperson Desirée kan betraktas 

som ett center för denna sammanföring. Frågeställningarna lyder enligt följande: 

 

Hur kan huvudpersonen Desirée läsas utifrån en posthumanistisk teoribildning? 

                                                
7 Karen Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter”, 

Signs, (University of Chicago Press, 2003), s. 824. 
8 Antoine Faivre, Western Esotericism: A Concise History, (State University of New York Press, 2010) s. 1. 
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Vilka esoteriska inslag manifesteras i karaktären? 

 

Hur relaterar posthumanism och esoterism till varandra? 

Material  

Materialet i den här studien består av Majgull Axelssons roman Aprilhäxan. Texten är något 

svårplacerad, vilket kommer till uttryck i den forskning som hittills utförts, där den beskrivits 

som både modernistisk, socialrealistisk och postmodernistisk. Romanen alternerar temporalt 

mellan 90-talets Sverige och karaktärernas uppväxt från och med 50-talet, som läsaren får 

tillgång till genom återblickar. Berättelsens yttre tid utspelar sig under 36 timmar och är 

platsbundet till något som kan liknas vid en geografisk triangel; Motala, Vadstena och 

Norrköping. Dessa städer har alla på något sätt en relation till de fyra systrar som berättelsen 

kretsar kring: Desirée, Margaretha, Christina och Birgitta.  

Desirée är en av två berättare i romanen, och handlingen pendlar mellan att berättas 

utifrån hennes perspektiv, utifrån en homodiegetisk röst, samt en heterodiegetisk röst som 

fokaliserar de tre övriga systrarna. Desirée är gravt funktionshindrad då hon vid födseln på 50-

talet diagnostiserades med cerebral pares, vilket medförde att hennes mamma Ellen övertalades 

att lämna bort henne. Desirée har sedan dess följt Sveriges handikappolitik genom att bli 

placerad på institution, eget boende och slutligen på vårdhem. Det beror också på hennes 

tilltagande fysiska försämring - från att ha kunnat tala och röra sig, om än begränsat, är Desirée 

vid tiden för romanens händelse sängbunden och endast talför via en maskin som översätter 

hennes tankar till text på en dataskärm.   

 Desirée bör betraktas som nyckelpersonen i berättelsen eftersom det är hennes 

berättelse som är i fokus, men också för att hon griper in i systrarnas liv och påverkar dem i 

deras vardag. Desirée följer dem genom sin förmåga att byta skepnad, och betraktar dem genom 

andra människors ögon eller genom att tränga sig in i djurkroppar. Anledningen till hennes 

fixering vid de nu vuxna kvinnorna är att de alla tagits omhand av Desirées mamma Ellen – en 

mamma som Desirée själv aldrig fick möjlighet att träffa. I romanen följs kvinnorna i deras 

tämligen disparata vuxna liv; Margaretha är forskare i kvantfysik och Christina arbetar som 

läkare medan Birgitta lever ett liv i samhällets utkant, omgiven av våld och droger. Det som 

förenar dem är att de alla är mer eller mindre föräldralösa och kommer i tant Ellens vård när 

de är i tioårsåldern, för att sedan skiljas åt i tonåren. Vid romanens början har de inte haft 
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kontakt på lång tid men återses med hjälp av Desirées förmågor, något som utlöser ett 

berättande som slingrar sig bakåt i tiden genom flickornas uppväxt.  

En nyckelperson i romanen är läkaren Hubertsson som följt Desirée hela hennes vuxna 

liv. Han besöker henne nästan varje dag och är den som försett henne med datorn som hjälper 

henne att tala och skriva. Hubertsson har även insikt i systrarnas liv, då han var inneboende hos 

Ellen under den tid de vistades där. En dag fann han Ellen liggande på golvet efter att ha 

drabbats av en massiv stroke. Händelsen har lämnat honom med en mängd frågor kring 

systrarnas skuld i Ellens plötsliga anfall. Relationen mellan Desirée och Hubertsson kretsar 

kring en berättelse hon lovat honom att skriva; en berättelse som ska ge honom svar på vad det 

var som hände den där dagen för 30 år sedan. För Desirée har berättelsen två betydelser. Dels 

vill hon skriva den för Hubertsson skull eftersom hon hyser starka känslor för honom, dels är 

den en del av en personlig vendetta då hon anser att en av systrarna tagit en oförtjänt plats vid 

Ellens sida, en plats hon anser var avsedd för henne.  

Teori och metod 

Metodologiska verktyg som används i studien utgörs av en tematisk närläsning, där riktningar 

som undersöks är posthumanism enligt Donna Haraway och Karen Barad, men även esoteriska 

inslag utifrån Antoine Faivres definition. Närläsningen fokuserar i huvudsak på protagonisten 

Desirée vilket gör att studien till stor del består av en karaktärsanalys. För att avgränsa studiet 

har jag valt att fokusera på de kapitel där Desirée är berättaren, vilket medför att de 

heterodiegetiska passagerna endast analyseras översiktligt. Teman som undersöks utifrån den 

posthumanistiska riktningen är hur Desirée kan läsas som en cyborgkvinna, men även hur hon 

förhåller sig till kunskap. En stor del av studiet fokuserar på hennes reflektioner kring sin 

existens och vad som är möjligt i världen, och medför att analysen tar upp flera aspekter som 

rör vetenskap och metafysik. Utifrån Faivres kategorisering av esoterism har jag använt 

begrepp som korrespondenserna, föreställningar och förmedlanden samt 

transmutationsupplevelsen, vilka nyttjas för att studera Desirées relation till det övernaturliga 

och andliga.  

De två olika idéströmningarna – posthumanismen och esoterismen – kommer även att 

analyseras i relation till varandra för att se vilka kontaktytor som framträder. Det görs genom 

att jämföra grundläggande idéer inom riktningarna och hur dessa gestaltas i romanen och av 

Desirées person. Den teoretiska ansatsen har således två anspråk; för det första fungerar den 
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som analytisk infallsvinkel där idériktningarna nyttjas för att tolka huvudpersonen, för det 

andra hävdar jag att riktningarna tematiseras i själva romanen.  

Teorin kommer att presenteras mer utförligt nedan, vilket börjar med en distinktion av 

begreppen postmodernism och posthumanism. Jag kommer i analysen endast beröra 

postmodernismen kortfattat men anser att det är viktigt att förklara hur en postmodern 

uppfattning betraktar berättelser, eftersom analysen delvis kommer kretsa kring hur Desirée 

berättar sin historia. Efter det presenteras Haraway och Barad mer ingående, vilket efterföljs 

av en översikt vad gäller esoterismen som idétradition och hur Faivre definierar esoterismen 

som akademiskt forskningsfält.  

Postmodernism och posthumanism 

Det finns vissa väsentliga skillnader mellan den postmoderna och posthumanistiska 

idétraditionen, varför följande stycke presenterar deras respektive innebörd, om än på ett 

förhållandevis ytligt plan. Författaren och journalisten Mattias Hagberg definierar skillnaden 

mellan teorierna enligt följande: ”Där postmodernisterna lyfte fram språk, symboler och 

medier, lyfter posthumanisterna fram teknik, biologi och ekologi”.9  

Det postmoderna tankesättet ifrågasatte möjligheten att finna den stora sanningen, 

vilket förde med sig att historiska, sociala och politiska berättelser löstes upp. Tanken 

tydliggörs hos filosofen Jean-Francois Lyotard, vilken brukar beskrivas som betydelsefull för 

den postmodernistiska teorins utbredning, när han i verket La Condition postmoderne (1979) 

hävdar att människan befinner sig i en tid där de stora berättelserna nått sitt slut, och inga 

ideologier, religioner eller metafysiska system vinner det allmännas förtroende.10 Individuell 

sanning, subjektivitet och eklekticism kan sägas ha fått företräde för det moderna projektets tro 

på frigörelse genom vetenskap och rationalitet. Inom litteraturen tydliggörs detta genom en 

upplösning av givna principer för struktur och verklighetsanspråk, där kronologi övergivits för 

fragmentariska representationer och karaktärsbeskrivningar som kan monteras ihop och isär, 

och inte nödvändigtvis refererar till faktiska eller ens tänkbara gestalter.11  

Posthumanismen är i större utsträckning än postmodernismen inriktad på människans 

tillvaro i världen, och ifrågasätter den antropocentriska tron på att människan är upphöjd och 

                                                
9 Mattias Hagberg, “Kan Posthumanismen rädda humanvetenskaperna?”, Sveriges Radio, 13.8.2013. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5621032 (27.2.2019). 
10 Nationalencyklopedin. Postmodernism. 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lÃ¥ng/postmodernism (27.2.2019). 
11 Ibid. (27.2.2019). 
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unik. Forskarna Diane Marie Keeling och Marguerite Nguyen Lehman menar att 

posthumanism ska ses som ett filosofiskt perspektiv på hur förändring är involverat i världen.12 

Till skillnad mot den humanistiska idén om människan som autonom, medveten och unik vad 

gäller att åstadkomma förändring, ser posthumanismen människors agens som något som 

manifesteras i dynamiska krafter, där människan ingår, men vilka hon inte kan kontrollera eller 

bestämma över. Människan betraktas som beroende av sin omgivning med avsaknad av attribut 

som kan betecknas som rent mänskliga, ingående i ett större ekosystem.13  

Mattias Hagberg hävdar, likt ovanstående, att synen på människan som rationell och 

unik i sitt slag är en bluff och hänvisar till filosofen och genusvetaren Rosi Braidotti, som menar 

att människan är oupplösligt förenad med maskiner, gener och ekosystem.14 Likt Donna 

Haraway utgår Braidottis teorier från föreställningen om att uppdelningen mellan människa 

och djur, natur och kultur samt subjekt och objekt bör överges; och att människan som slutet 

subjekt bör monteras ner för att istället närma sig en vinkel som betraktar henne som öppen 

och beroende.  

Utifrån ovanstående förklaringar av idériktningarna, kan ett generellt perspektiv på 

postmodernismen kortfattat beskrivas som en omvärdering av uppfattningen kring världen och 

dess sanning efter modernismen, medan posthumanismen verkar i ett fält där människans 

centrala plats i tillvaron ifrågasätts. I den kommande analysen kan det, i händelse av eventuell 

begreppsförvirring, vara bra att påminna sig om ovanstående distinktion av ismerna.  

Donna Haraways cyborgteori 

Cyborgteorin har sitt ursprung i forskaren Donna Haraways arbete om människors 

förhållningssätt till maskiner, i synnerhet med utgångspunkt i det, delvis ironiska, manifestet 

”A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth 

Century”, publicerad 1985.15 Kulturvetaren Mikaela Lundahl hävdar att Haraway griper in i 

80-talets postfeministiska debatt, där gemensamma faktorer var en nedmontering av de stora 

                                                
12 Diane Marie Keeling och Marguerite Nguyen Lehman, “Posthumanism”, Oxford Research Encyclopedia of 

Communication, 2018. http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.013.627 

(27.2.2019). 
13 Ibid. 
14 Hagberg, 2013. 
15 Donna Haraway, “Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and SocialistFeminism in the 1980s”, i 

Socialist Review 1985:80, s. 65–108. Senare ändrades titeln till “A Manifesto for Cyborgs: Science, 

Technology, and SocialistFeminism in the Late 20th Century”, i Simians, Cyborgs, and Women. The 

Reinvention of Nature, New York: Routledge, 1991. Jag har dock använt utgåvan i svensk översättning: Donna 

Haraway, Apor; cyborger och kvinnor: Att återuppfinna naturen. Översättning: Måns Winberg, (Höör, 2008). 
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berättelserna om kön, klass, ras, nation och sexualitet samt en kritisk syn på den tidigare 

feminismens fixering vid kvinnokönet.16 Lundahl skriver att 70-talets likartsfeminism hade en 

tendens att betrakta kvinnan som den som skulle efterlikna mannen, som därmed fortsatte vara 

sinnebilden för människan. För att motverka detta vände sig många till äldre tiders berättelser 

eller andra kulturer, för att söka hitta en kvinnogestalt med positiva innebörder, fri från 

patriarkala strukturer. Det Haraways manifest gör är att tala mot den här strömningen genom 

att hävda att fixeringen vid kvinnan som kategori måste upphöra, tillsammans med alla andra 

kategorier fixerade av människan; eftersom inga företeelser kan tillskrivas några eviga 

värden.17 

 Haraway skisserar upp en värld där binära motsatspar är upplösta, såväl mellan 

organism och maskin som mellan människa och djur: 

 

I slutet av 1900-talet, vår tid, en mytisk tid, är vi alla chimärer, teoretiserade och uppdiktade 

hybrider av maskin och organism; vi är kort sagt cyborger. Cyborgen är vår ontologi; den ger oss 

vår politik. [...] I slutet av 1900-talet är gränsen mellan människa och djur i den amerikanska 

vetenskapliga kulturen helt raserad [...] ingenting fastställer på ett verkligt övertygande sätt att man 

ska skilja mellan människor och djur.18 

 

Haraway menar att det organiska och det tekniska, cybernetiska, håller på att bli allt mer 

sammanflätat, vilket bör ändra människans uppfattning om identiteten som separat kategori, 

frånskilt maskinen.19 En föreställd cyborg-värld är ett sätt att hitta en väg ut ur det dualistiska 

tänkandet, som länge fått stå som förklaring till kroppar och identiteter.20 Det organiska 

(kroppen) och maskinen tycks sammanfogade i osynliga nätverk, där det ena påverkar det 

andra, och cyborgen kan förstås som en metafor för den ökande hybridisering som pågår i 

samhället. Människan är enligt Haraway alltså inte en kategori som står utanför natur och 

teknik, och cyborgtanken kan därför påstås erbjuda ett alternativ som söker sig bort från idén 

om människan som upphöjd och speciell.  

 Lundahl betonar den del av Haraways manifest som lyfter fram att kvinnor bör liera sig 

med teknologin – istället för att drömma sig bort till en gudinnekult. Haraway menar enligt 

                                                
16 Mikaela Lundahl, ”Från genus till sexuell och etnisk skillnad, i Lena Lennerhed (red.), Från Sapfo till cyborg, 

(Möklinta, 2006), s . 203f.  
17 Ibid., s. 205. 
18 Haraway, 2008, s. 187f. 
19 Ibid., s. 189f. 
20 Ibid., s. 192. 
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Lundahl att teknik länge har betraktats som ett manligt attribut och att föreställningen om teknik 

som könskodat bör brytas till förmån för marginaliserade gruppers möjlighet att själva ta del 

av teknik och omforma den till ett fruktbart verktyg.21 Vid en läsning av cyborgmanifestet är 

det tydligt att Haraway manar till en liering med tekniken, men detta kopplas i hög grad 

samman med politik då hon skriver att det är kvinnor i de privilegierade yrkesklasserna som 

kan producera nya vetenskapligt-tekniska diskurser; vilka genererar kunskap, praktiker och 

föreställningsvärldar som slutligen gynnar en socialistisk feminism.22 Slutsatsen kan sägas vara 

att teknologin inte har en given lag utan att dess natur utgörs av hur och av vem den används, 

men, det är viktigt att beakta den maktskillnad som Haraway belyser mellan olika 

yrkeskategorier. Att producera ny teknik och kunskap låter sig inte göras i enbart egenskap av 

könstillhörighet, utan hänger samman med den position individen besitter i samhället.  

Haraways teser kommer inte att användas i sin helhet i min studie, vilket betyder att 

den feministiska aspekten av cyborgmanifestet delvis valts bort för att istället ge plats åt 

begrepp som bättre kan nyttjas för att förklara det jag studerar. Dessa begrepp är främst de som 

handlar om dualismens upplösning, gränserna mellan människa - djur och människa - maskin, 

samt romankaraktärernas förhållande till vetenskap och teknik. 

Karen Barad – fenomen och materialitet 

Karen Barad är professor i genusvetenskap och filosofi samt doktor i teoretisk fysik och är 

verksam vid Universitetet i Santa Cruz, USA. Forskaren Martin Hultman menar att Barads 

teorier bidragit till intressanta tillägg till den fysiska skolan, och att detta kan jämföras med vad 

Donna Haraway gjort för biologin.23 Hultman skriver att Barad inspirerats av i huvudsak fyra 

teoretiska fält: Donna Haraways betecknande av olika fenomen inom naturvetenskapen, Michel 

Foucaults diskussion om makt i förhållande till subjekt, Judith Butlers performativitetsteori, 

samt Niels Bohrs filosofi-fysik.  

Barads teoretiska ramverk benämns som agentiell realism, vilket i korthet innefattar 

materiellt-diskursiva praktiker, där materia framhävs som ”en aktiv deltagare i görandet av 

världen”, istället för att ses som något passivt som väntar på representation genom exempelvis 

språket. 24 Likt Haraway förkastar Barad idén om att hålla kategorin människa fixerad, och 

                                                
21 Lundahl, 2006, s. 205. 
22 Haraway, 2008, s. 210. 
23 Martin Hultman, ”Karen Barad: en posthumanistisk kvantfysiker” i Cecilia Åsberg, Martin Hultman och 

Francis Lee (red.) Posthumanistiska nyckeltexter, (Lund, 2012), s. 73. 
24 Barad, 2003, s. 802f. 
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hävdar därtill att kunskapspraktiker inte ska ses som enbart mänskliga, eftersom människan är 

en del av världens tillblivelse. Varande och kunskap är sammanflätade, och materialitet ska 

inte betraktas som ett resultat av mänsklig agens eller som något på förhand existerande.25 

Genom att utgå från Butlers performativitetsteori visar hon hur agens kan frånkopplas subjekt 

och objekt, för att istället ses som något som görs; ett medskapande i världen som inte kräver 

mänsklig subjektivitet eller avsiktlighet.26 Arvet från Niels Bohr27 märks genom Barads 

diskussion om fenomen, men urskiljer sig när det gäller vissa aspekter. Bohrs teori går ut på att 

fenomen skapas av interaktionen mellan utrustning och det som observeras, vilket medför att 

den klassiska vetenskapliga tanken om att utrustningen som observerar och det som observeras 

skulle befinna sig i disparata världar upplöses.28 Barad utgår från Bohr men menar att även 

personen som sköter den utrustning som observerar objektet bör räknas med och hävdar att 

fenomen konstitueras av så kallade intra-aktioner.  

Intra-aktioner kan liknas vid interaktioner då det innefattar ett slags möte mellan 

variabler. Skillnaden ligger i att där interaktionen hänvisar till en värld där enskilda fenomen 

existerar innan mötet med andra företeelser, syftar intra-aktions-teorin till att inget existerar 

före mötet. Fenomen materialiseras först vid intra-aktionen och får då temporära egenskaper 

och avgränsningar, vilka rekonstrueras och nyskapas vid olika typer av möten och konstruerar 

det som är möjligt för stunden.29 Till skillnad från Bohr, vars teori kom att erbjuda nya 

epistemologiska perspektiv, fokuserar Barad på att omstrukturera epistemologins förhållande 

till ontologi. Genom att se tillägnandet av kunskap som något som sker av att vi är i världen, 

och inte uppnås av att studera den utifrån, skapas en onto-epistem-ologi, vilket kan användas 

för att förklara betydelsen av intra-aktioner. 

I min studie kommer främst Barads förklaring av materialitet och icke-materialitet 

användas för att förklara hur romankaraktären Desirée förhåller sig till vetande och kunskap, 

där vetande som relaterat till subjekt och mänsklighet är ett viktigt tema. Barads tes om 

fenomen – med dess ständiga rörlighet och ompositionering av möjligheter – är även det ett 

begrepp som nyttjas i analysen. 

                                                
25 Barad, 2003, s. 824f. 
26 Ibid. 
27 1885 – 1962. Dansk fysiker och ledande vad gäller utformningen av modern atomteori. Tilldelades 

Nobelpriset år 1922 för sin forskning om atomers struktur. Nationalencyklopedin. Niels Bohr. 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/niels-bohr (6.5.2019). 
28 Barad, 2003, s. 811f. 
29 Karen Barad, Meeting the universe halfway – quantum physics and the entanglement of matter and meaning 

(Duke University Press: 2007) s. 128. 
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Västerländsk esoterism 

En av de första och kanske mest framträdande forskarna inom västerländsk esoterism är 

Antoine Faivre, vilken publicerat flertalet verk som berör fenomenet. I boken L’Esotèrisme 

(1992) ringar han i den västerländska esoterismen ”som den stora grekisk-latinska medeltida 

och nutida värld inom vilken den judiska och den kristna religionen alltid levt sida vid sida, 

under flera århundraden dessutom i samspråk med islam”.30 Med nutida strömningar avses 

objekt från slutet av 1400-talet, men dessa utgår från källor som kan dateras till den tidiga 

medeltiden och antiken.31 Som substantiv är begreppet esoterism förhållandevis ungt och 

Faivre hänvisar till historikern Monika Neygebauer-Wölk, som hävdar att etymologin kan 

spåras till 1792 och att dess kontext då berörde en debatt om hemliga läror utförda av 

Pythagoras.32 Vidare kom begreppet att nedtecknas 1828 i fransmannen Jacques Matters verk 

Histoire critique du Gnosticisme et de son influence, för att sedan expandera och fortplanta sig 

till andra europeiska språk.33 Som adjektiv, i form av esoterisk, är dock begreppet belagt så 

tidigt som 166 f.v.t.34  

Faivre menar att esoterismen ur ett historiskt perspektiv rymmer en mängd skiftande 

definitioner, som löst sammansatt kan beskrivas som: 

1. Det som inkluderar det mesta som kan uppfattas som mystiskt, såsom astrologi, New 

Age, tarot, parapsykologi, alkemi, praktisk magi, spådomar och nyreligiösa rörelser. 

2. Läror eller fakta som kan uppfattas som hemliga för att de är dolda med avsikt. Ett 

exempel är föreställningen om att den kristna kyrkan gömt undan information om Jesu 

liv. 

3. Mysterier som inneboende i tingen som sådana och tanken om att det existerar ett 

allomfattande, osynligt band mellan stjärnor, metaller och växter. Här inkluderas även 

delar av den mänskliga historien, vilken innehar meningar som inte kan nås av den 

profana världen. 

4. ”Gnosis” (grekiska för kunskap), vilken sätter kunskap om det experimentella, mytiska 

och symboliska framför uttryck som följer en dogmatisk och diskursiv ordning. Sättet 

                                                
30 Antoine Faivre, Esoterismen. Översättning: Cecilia Franklin & Hesham Bahari. (Alhambra: 1992), s. 7. 
31 Ibid., s. 31. 
32 Pythagoras var en grekisk filosof och matematiker från Samos. Ca 570–497 f.v.t. Nationalencyklopedin, 

Pythagoras. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pythagoras (29.4.2019). 
33 Faivre, 2010, s. 1. 
34 Per Faxneld, “Esoterism, litteratur och definitioner”, i Förborgade tecken: Esoterism i västerländsk litteratur, 

red. Per Faxneld och Mattias Fyhr (Umeå, 2010), s. 10.  

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pythagoras
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att uppnå kunskap kan variera, men sammanförs av att utövarna ofta betraktas som en 

marginaliserad grupp, vilka avviker från ett etablerat, traditionellt religionsutövande. 

5. Föreställningen om att skilda traditioner och religioner härstammar från samma kärna. 

Det är en form av lära som söker finna det ursprungliga varandet och benämns som den 

”Traditionella skolan” eller ”perennialism”.35 

 

Religionshistorikern Per Faxneld utgår från Antoine Faivres forskning och menar samstämmigt 

med sin franske kollega att en generell definition av esoterism är just sökandet efter andlig 

kunskap, där världen betraktas som en tillvaro fylld av dolda samband. Därtill ses människan 

som en miniatyr av kosmos, och som något som fungerar som en källa för att nå kunskap om 

det stora kosmos, för att slutligen kunna möta det gudomliga.36 

Faxneld menar att det esoteriska tankegodset är utbrett inom skönlitteraturen och kan 

uttydas i verk som Goethes Hemligheterna (1785), E.T.A Hoffmans Den gyllene krukan 

(1813), Novalis Lärjungarna i Sais (1802) samt Baudelaires ”Korrespondenser” (1857). Mest 

framträdande inom den svenska författarkårens intresse för esoterism är kanske August 

Strindberg, men här återfinns även namn som Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding.37 

Esoterismen som forskningsfält har tidigare varit något som närmast ansetts ovärdigt att 

studera, men Faxneld hävdar att det sedan några decennier tillbaka är ett profilerat område, 

främst inom religionsvetenskap och idéhistoria. Han presenterar den brittiske historikern 

Frances Yates (1899–1981) som pionjär inom ämnet och hänvisar till hennes tes att esoterismen 

utgör ett bortglömt alternativ till kristen tro och grekisk rationalitet, vilka tidigare betraktats 

som västerlandets två grundstommar.38  

Den som fått störst genomslagskraft inom den esoteriska forskningen är dock Antoine 

Faivre, mycket eftersom han har möjliggjort studiet av esoterism genom att historisera ämnet 

och förena det med humanvetenskaplig metodik.39 Faivre definierade esoterismen år 1992, i 

fyra grundläggande och två sekundära föreställningar, som sedan dess har fungerat som 

utgångspunkt för efterkommande forskare.40 De fyra grundläggande föreställningarna är: 41 

                                                
35 Faivre, 2010, s. 1. 
36 Faxneld, 2010, s. 7.  
37 Ibid., s. 17. 
38 Ibid., s. 8. 
39 Det bör nämnas att Faivre fått kritik från forskarkollegor, däribland Wouter J. Hanegraff, professor vid 

universitetet i Amsterdam med inriktningen ”History of Hermetic Philosophy and Related Currents”. Han menar 

att Faivre främst utgått från renässansmaterial och att han inte tagit hänsyn till hur esoterismen utvecklats under 

samtidens sekularisering. Ibid., s. 14f. 
40 Faxneld, 2010, s. 9. 
41  Faivre, 1992, s. 13ff. 



13 
 

 

1. Korrespondenserna. Begreppet syftar till att universum är sammanbundet av konkreta 

och symboliska överensstämmelser, vilka ter sig dolda för de flesta. 

2. Den levande naturen. Begreppet omfattar tanken att vi existerar i en levande natur, 

vilken bör läsas likt en bok som innehåller dold visdom, som kan upptäckas vid rätt 

läsning.  

3. Föreställningar och förmedlanden. Detta handlar om föreställningen om ett mellanled, 

där ritualer eller symboliska bilder fungerar som korrespondenser mellan tingen. 

Människan föreställningsförmåga ger tillgång till dessa mellanled och hjälper till att 

tolka dem i dess rätta väsen, för att på så sätt upptäcka korrespondenserna mellan det 

immateriella och det materiella.  

4. Transmutationsupplevelsen. Med transmutationsupplevelsen åsyftas en slags andlig 

förädlingsprocess, vilken tjänar till andlig rening, upplysning och förening. 

 

De sekundära föreställningarna förklaras som: 42 

1. Överensstämmelser. Typiskt för begreppet är synen på att alla religioner har ett 

gemensamt ursprung där de, trots olika gestaltningar, hänvisar till en och samma 

tradition eller inneboende sanning.  

2. Överföring. Detta utgår från att esoterisk kunskap överförs från en lärare till en elev. 

Vanligtvis betraktas initieringen i en lära som ingående i en lång tradition bakåt i tiden 

där äktheten och härstamningen av det som lärs ut inte får ifrågasättas, då det riskerar 

att hota gruppens trovärdighet. 

 

De viktigaste tankegodsen för studien utifrån Faivres definitioner är tre av de grundläggande 

föreställningarna: Korrespondenserna, föreställningar och förmedlanden samt 

transmutationsupplevelsen. Korrespondenserna är en betydelsefull ingång till romanen 

eftersom det ska visa sig att Desirées värld kan läsas som omgiven av överenstämmelser. 

Definitionen är nära sammanlänkad med föreställningar och förmedlanden, vilket medför att 

även den punkten kommer att få betydelse i analysen. Det visas genom att blottlägga vad som 

utgör korrespondenserna, något som kommer tydliggöras genom en analys av de symboliska 

tecken som återfinns i romanen. Slutligen är transmutationsupplevelsen viktig, mycket på 

                                                
42 Faivre, 1992, s. 18f. 
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grund av det är ett tema som kan läsas som ett explicit skeende i Aprilhäxan, eftersom 

huvudpersonen genomgår en förvandlingsprocess.  

Tidigare forskning 

Forskningen kring Majgull Axelssons litterära produktion är knapp, med några få viktiga 

undantag. Ulrike Schnaas avhandling Das Phantastische als Erzählstrategie in vier 

zeitgenössischen Romanen (2004) är ett av dem.43 Hon studerar fantastiska inslag genom 

närläsning av fyra romaner publicerade mellan 1995 och 2001: Marie Hermansons Värddjuret 

(1995), Majgull Axelssons Aprilhäxan (1997), Karen Duves Regenroman (1999) samt Elfriede 

Kerns Schwarze Lämmer (2001). Schnaas övergripande tes är att det fantastiska i nutida 

romaner inte har agerat ut sin roll utan att det kontinuerligt produceras prosa med sådana inslag. 

I analysen framkommer att romanerna innehåller olika narrativa verktyg och intertextuella 

inslag, och att romanerna karaktäriseras av ambivalens, där huvudpersonerna tycks hamna 

mellan disparata verkligheter. 

Det Schnaas primärt undersöker är romanernas framställning av en pluralistisk värld, 

där flera olika verkligheter ter sig möjliga och där det fantastiska och realistiska smälter 

samman och tycks försvaga gränsen mellan verklighet och fiktion. Avhandlingen behandlar 

det modernistiska tema som omsluter Aprilhäxan och Schnaas belyser särskilt huvudpersonen 

Desirées biografi och hur den återspeglar det svenska 1900-talets politik vad gäller 

funktionsvariationer; marginaliseringen under 1950-talet, den växande individualiserings- och 

humaniseringsprocessen från början 1960-talet och slutligen återkallandet av sociala förmåner 

efter 90-talets ekonomiska recession.44 Hon menar att romanen knyter an till den svenska 

arbetarlitteraturen med sitt anspråk att tala för de socialt marginaliserade, och hävdar att 

Majgull Axelsson är en av 90-talets reformatorer vad gäller genren.45 

Det som varit viktigt för föreliggande studie utifrån Schnaas avhandling, är hur hon 

fokuserar på romanens övernaturliga och intertextuella teman. Schnaas lyfter upp ett flertal 

intertexter i romanen och menar att det går att finna hänvisningar till såväl HC Andersens Lilla 

Havsfru (1837) som till folkloristisk tradition. Det märks av att Desirée lider av ”stigma 

                                                
43 Ulrike Schnaas, “Das Phantastische als Erzählstrategie in vier zeitgenössischen Romanen”, (diss. Stockholm, 

2004), s 127. Titeln kan översättas till ”Det fantastiska som narrativ strategi i fyra samtida romaner” (Min 

översättning). 
44 Ulrike Schnaas, “Das Phantastische als Erzählstrategie in vier zeitgenössischen Romanen”, (diss. Stockholm, 

2004, s 127. 
45 Ibid., s. 129. 

 

https://www.avhandlingar.se/avhandling/7731cf99d4/
https://www.avhandlingar.se/avhandling/7731cf99d4/
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diaboli” – en oförmåga att gråta – vilket är en egenskap som återfinns hos många berättelser 

om häxor. Desirée och havsfrun sammanförs i utanförskapet, där den mänskliga världen ofta 

ter sig ointaglig.46 Det viktigaste för den här studien är dock Schnaas uppmärksammande av 

den medeltida häxrörelsen Benandanti. Schnaas menar att det är historikern Carlo Ginzburgs 

bok Benandanti - De goda häxmästarna (1966) som agerat förlaga till hur rörelsen porträtteras 

i Aprilhäxan och att Desirée adopterat flertalet egenskaper från rörelsen. Bland dessa återfinns 

det faktum att hon är född med segerhuva47, och att hon besitter förmåga att lämna sin fysiska 

kropp för att göra nattliga utflykter med hjälp av djur eller andra människor, som agerar bärare 

åt henne.48  

Schnaas lyfter fram Desirée som motorn i berättelsen och menar att karaktärens 

anspelning på folkloristik och intertexter hjälper till att lyfta upp Desirée som utvald med en 

särskild typ av status, där hon fungerar som medlare mellan en realistisk och en imaginär värld. 

Den särskilda utvaldhet Desirée besitter, samt spänningen mellan en realistisk och en imaginär 

värld, är teman som kommer beröras i min analys vilket gör Schnaas avhandling värdefull som 

arbetsmaterial. Schnaas hävdar dock att huvudpersonens magiska färdigheter endast visas i 

några stycken och att huvuddelen av romanen är realistiskt utformad där karaktärernas 

biografiska bakgrund bäddar in dem i ett sociohistoriskt sammanhang och markerar romanens 

socialkritiska orientering.49 Det är inget jag avser att motsätta mig; däremot menar jag att 

betydelsen av de övernaturliga inslagen inte bör underskattas och att det påverkar karaktärerna 

i den realistiska världen, vilket gör att det övernaturliga får ett stort värde för romanen som 

helhet. 

I forskaren Anna Jörngårdens uppsats, som även publicerats i tidskriften Samlaren med 

namnet ”Skapande sorg: Nostalgi, modernitet och kön i Kerstin Ekmans Händelser vid vatten 

och Majgull Axelssons Aprilhäxan” (2006), fokuseras studiet på romanernas relation till 

begrepp som modernitet och nostalgi.50 Hon utgår från att litteraturen är medskapare av 

samhällets kollektiva minne och menar att de två böckerna kan ses som en representation av 

                                                
46 Ibid., s. 131ff. 
47 Begreppet segerhuva syftar till en företeelse där barnets fosterhinna sitter kvar över huvudet efter 

förlossningen. Nationalencyklopedin. Segerhuva. https://www-ne-

se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/segerhuva (29.4.2019). 
48 Schnaas, 2004, s. 136f. 
49 Ibid., s. 135ff, 154f.  
50 Anna Jörngården, “Skapande sorg: Nostalgi, modernitet och kön i Kerstin Ekmans Händelser vid vatten och 

Majgull Axelssons Aprilhäxan”, i Samlaren: Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348–

6133, Vol. 127, 2006, s. 283–348. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:515017/FULLTEXT01.pdf 

(27.2.2019). 

 

https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/segerhuva
https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/segerhuva
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:515017/FULLTEXT01.pdf
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ett Sverige som slits mellan traditionalitet och modernitet. Därtill anläggs ett perspektiv som 

knyter an till kön, som studerar hur kvinnors nostalgi gestaltas men också vad de nostalgiska 

uttrycken i romanen kan säga om kvinnans plats i modernitetens tidevarv.51  

Jörngården menar att Aprilhäxan är en roman som rymmer röster som präglas av 

nostalgi och barndomsminnen, eftersom de fyra huvudkaraktärerna ägnar stor del till att tänka 

tillbaka på det förflutna. Skildringen av kvinnornas liv är de levnadsteckningar som inte fått 

plats i folkhemsbygget och Jörngården menar att Axelsson lyfter ”den andras” berättelse och 

belyser med detta att det vi minns av en epok inte behöver vara representativt. 52 Det är påtagligt 

att uppsatsens fokus ligger på det socialrealistiska, vilket gör att de övernaturliga inslagen 

studeras mindre ingående. Det mytiska i romanen förklaras som att det tjänar syftet att åter-

förtrolla moderniteten, som i weberiansk anda avförtrollats till förmån för rationalistiska 

värden.  

Jörngården lyfter även in den vetenskapliga dimensionen som förekommer i texten, 

som på många ställen används för att förklara övernaturliga fenomen enligt en kvantfysisk 

modell, som närmast kan kallas postmodernistisk: ”allting flyter, partiklar befinner sig på flera 

ställen samtidigt och verkligheten klyvs.”53 Axelssons nyttjande av vetenskapliga referenser 

för att förklara mytiska inslag är, enligt Jörngården, ett sätt att lyfta in sagorna i moderniteten 

och överbrygga klyftan mellan det rationella och det övernaturliga. Jörngårdens syfte att 

försöka sammanfoga två till synes disparata idéer, rationalitet och övernaturliga inslag, har 

varit användbart i föreliggande studie. Liksom Jörngården söker jag i olika traditioner för att 

förklara hur huvudpersonen agerar. Dock är mitt förhållande till rationalitet och modernitet av 

underordnad betydelse, eftersom posthumanismen till stor del vänder sig mot den typen av 

tankeströmningar. 

Litteraturvetaren Bo G Jansson hävdar att 1980-talets Sverige var den postmoderna 

teorins epok medan 1990-talet speglat dess praktik, vilket ger utslag i skönlitteraturen. Jansson 

redogör för den här teorin i sin rapport Nedslag i 1990-talets svenska prosa: Om 90-talets 

svenska roman och novell i postmodernt perspektiv där Aprilhäxan är en av de romaner som 

exemplifierar den postmoderna praktiken.54 Han hävdar dock, i likhet med ovanstående 

skribenter, att Axelssons roman även bär spår av modernitet och socialrealism, och att den inte 

                                                
51 Jörngården, 2006, s. 286f. 
52 Jörngården, 2006, s. 315ff. 
53 Ibid., s. 324. 
54 Bo G Jansson, Nedslag i 1990-talets svenska prosa: Om 90-talets svenska roman och novell i postmodernt 

perspektiv, (Falun, 1998). 
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kan betraktas som alltigenom postmodern. Det som karaktäriserar romanens postmoderna drag 

utgår, enligt Jansson, från tre teman: Romanens ontologiska orientering där berättelsen bär 

tydliga spår av science-fiction, ontologisk kortslutning samt dess bruk av eklekticism.55 

Begreppet ontologisk kortslutning syftar till att beskriva den mellanvärld som träder fram i 

Aprilhäxan och Jansson menar att det är i den som dramatiken och handlingen sker.56 Det är 

Desirées förmåga att beskriva en värld hon inte har tillträde till och samtidigt manipulera den 

världen som frammanar den ontologiska kortslutningen, där skillnaden mellan berättarakten 

och det som berättas om upplöses.  

Vidare menar Jansson att den eklektiska utformningen utgår från den stilblandning som 

finns i Aprilhäxan, något som är av central betydelse även i min studie. Stilblandningen 

tydliggörs av att Axelsson upprepar intrigen i Ray Bradburys novell ”The April Witch”.57 I 

likhet med Desirée, kan Bradburys protagonist Cecil förflytta sig in i andras kroppar. De är 

båda förbjudna att uppleva fysisk kärlek och använder sina förmågor för att träda in i andra 

kvinnors medvetande och fysiska kroppar – för att kunna leva ut sina känslor tillsammans med 

män.58 Bruket av intertexter lyfts även i Schnaas avhandling och har stort värde i min analys, 

men jag kommer till skillnad från Schnaas och Jansson även att infoga betydelsen av 

naturvetenskapliga intertexter, vilket bland annat förekommer i form av fysikern och 

kosmologiforskaren Stephen Hawkings böcker.  

Disposition 

Analysens upplägg består av tre delar, där den första behandlar posthumanistiska teman medan 

den andra studerar esoteriska inslag. Den posthumanistiska analysen utgår från Donna 

Haraways cyborgtanke men också från Karen Barads teori om fenomen. Analysen tar avstamp 

i hur huvudpersonen Desirée förhåller sig till vetenskap för att sedan gå vidare med att 

undersöka gränsupplösningen mellan människa och djur, samt mellan människa och maskin. 

Avslutningsvis behandlas betydelsen av den stora berättelsen, där en postmodernistisk vinkel 

 används tillsammans med posthumanistisk analys. 

 Under rubriken Den eklektiska esoterismen övergår analysen till det esoteriska 

perspektivet. Här analyseras Desirées olika sätt att betrakta och tolka världen, något som starkt 

relaterar till esoteriska grundtankar. Den esoteriska analysen fortsätter sedan med att studera 

                                                
55Ibid., s. 84f. 
56  Jansson, 1998, s. 87. 
57 Texten ingår i novellsamlingen The Golden Apples of the Sun (1953). 
58  Jansson, 1998, s. 86. 
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hur Desirée omges av symbolik och ritualer genom att applicera tre av Antoine Faivres 

grundläggande komponenter på materialet. Analysen mynnar slutligen ut i att förklara hur 

romanens upplösning – där Desirée genomgår en förvandling – kan förklaras med hjälp av ett 

esoteriskt perspektiv. 

 I slutsatsen belyses gemensamma beröringspunkter och skillnader mellan de två 

perspektiven. Posthumanismen, som den behandlas enligt Haraway och Barad, och esoterismen 

kommer då att jämföras utifrån olika centrala teman som synliggjorts genom analysen av 

Desirées karaktär.  

Analys 

Kvinnan som utövare av vetenskap 

Inom den posthumanistiska cyborgteorin lyfts betydelsen av att upphöra att se tekniken som en 

manligt kodad sysselsättning. Genom att kvinnor tar del i utvecklingen av vetenskapliga och 

tekniska fenomen kan rigida mönster som kategoriserar in kvinnor i roller – som på intet sätt 

är givna – upplösas.59 I Aprilhäxan förekommer ett antal exempel på kvinnan som utövare av 

vetenskap, vilket bland annat synliggörs genom Desirées reflektioner: 

 

Avstånden mellan atomernas partiklar är lika stora som avstånden mellan en stjärna och dess 

planeter. Det som skapar yta och fasthet är alltså inte partiklarna i sig, utan de elektromagnetiska 

fält som binder dem samman. Kvantfysiken lär oss dessutom att materiens minsta element inte bara 

är partiklar. De är också vågor. Samtidigt. Några av dem har dessutom förmågan att befinna sig på 

flera ställen vid samma tidpunkt. Under en mikrosekund prövar elektronen sina möjliga positioner 

och under det ögonblicket är alla dess möjligheter lika verkliga. Allt flyter alltså. Som bekant. (s. 

8) 

 

Citatet utgör referenser till reell kvantmekanik där den grundläggande tesen är att det som 

uppfattas som materiella partiklar, samtidigt kan uppträda som vågor.60 Det hänvisar även till 

den kvantfysikaliska tron på att egenskaper blir till först när de mäts, då mätningen påverkar 

egenskaperna, och att de dessförinnan endast existerar som mer eller mindre troliga 

                                                
59 Lundahl, 2006, s. 206 
60 Nationalencyklopedin. Kvantfysik. https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantfysik 

(28.2.2019). 

 

https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvantfysik
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möjligheter.61 Desirées reflektioner griper även in i romanens berättelse och förklarar hennes 

egen substantiella obestämdhet och föränderlighet i världen, vilket jag återkommer till senare.  

Ytterligare en aspekt att ta fasta på i Desirées resonemang är hur hon beskriver vad 

människan egentligen kan veta, och hur den mänskliga kroppen förhåller sig till andra 

organismer: 

 

Vi glömmer alltför ofta att det vi kallar naturlagar bara är vår enkla åsikt om en verklighet som är 

alltför komplicerad för att vi ska förstå den. Som till exempel detta att vi lever i en sky av partiklar 

som saknar massa; fotoner och neutrinoner. Och detta att all materia – även den i människokroppen 

– till största del består av tomrum. (s. 8) 

 

Citatet kan ses som ett uttryck för den springande punkten i Haraways teori, nämligen att 

människan inte har någon särpräglad ställning i naturen. Genom att uttrycka sin begränsade 

förståelse inför världen, relaterar Desirée till ett förkastande av den antropocentriska bilden av 

människan som överordnad naturens villkor. För att ta det ett steg längre kan Karen Barad, och 

hennes studier av materialitet och agens vara av värde. I likhet med Haraway understryker hon 

människans icke-hierarkiska ställning i naturen och den dualistiska upplösningen. Hon tillägger 

dock att upplösningen även bör gälla epistemologiska och ontologiska villkor när det kommer 

till interaktion.62 Det innebär att gränsen mellan vetande och icke-vetande materia blir suddig 

eftersom det inte behövs en hjärna för att veta och delta i världen. Jenny Ivarsson, doktor i 

partikelfysik, lyfter ut en viktig aspekt av Barads teori, där vetande ses som ett deltagande i 

fenomen. Hon tillägger att människan betraktas som en varelse som behöver montera ner sin 

auktoritära syn på sig själv som dominant, för att förstå att hennes interaktion med världen inte 

skiljer sig från det som annars sker i naturen.63  

För att tydliggöra hur personerna i Aprilhäxan ser på vetenskap utifrån den 

posthumanistiska anda som Haraway och Barad representerar, presenteras i det följande 

skillnader som framträder mellan hur Desirée och Hubertsson förhåller sig till vetande/icke-

vetande. För att börja med Desirée; en kvinna som ägnat livet åt att studera vetenskap från 

sjukhussängen där böcker av Isaac Newton, Albert Einstein och inte minst Stephen Hawking 

                                                
61 Anders Wallerius, “Einstein och teleportering”, i Ny Teknik, 9.10.2001. 

https://www.nyteknik.se/innovation/einstein-och-teleportering-6474010 (26.2.2019). 
62 Barad, 2003, 824f. 
63 Jenny Ivarsson, ”Agentisk realism. En genusvetenskaplig formulering av kvantfysikens lagar”, Tidskrift för 

genusvetenskap, nr 37, 2016, s. 103f. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/3877/3168, 

(29.4.2019). 

https://www.nyteknik.se/innovation/einstein-och-teleportering-6474010
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/3877/3168
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har varit återkommande inslag. Studierna tycks ha försatt henne i ett tillstånd av jämnmod och 

acceptans inför en verklighet som inte kan avtäckas:  

 

[...] numera vet vi att Newton bara snuddade vid verklighetens yta. Universum är inte en 

oföränderlig maskin, det är ett hjärta. Ett levande hjärta som vidgas och drar sig samman, som växer 

i det oändliga innan det krymper till obegriplighet. Och som alla andra hjärtan är det fullt av 

hemligheter och mysterier, gåtor och äventyr, förändring och förvandling. (s. 90) 

 

Det kan jämföras med läkaren Hubertssons närmast paniska förhållande till en omvärld han 

inte kan begripa, en olikhet som Desirée beskriver med sorg: 

 

Ibland sörjer jag att Hubertsson mitt i sin ovanlighet är en så vanlig man. Han lider av teofobi; han 

fruktar själva tanken på allt han inte kan förstå. Därför vägrar han befatta sig med frågor som rör 

materiens och universums natur, därför gäspar han när jag ivrigt rapporterar om 

elementarpartikelfysikens framsteg under senare år, och därför blir han nervös när jag roar mig med 

tanken på att tiden kommer att gå baklänges när universum slutar expandera [...]. Han tycker inte 

det är lustigt. (s. 30) 

 

Haraway beskriver att cyborgen uppfattar gränserna mellan fysiskt och icke-fysiskt som väldigt 

vaga och att böcker om kvantteorins och osäkerhetsprincipens konsekvenser läses likt 

Harlekinromaner.64 Att Desirée står för denna hållning är tydligt, medan Hubertssons rädsla 

inför det obegripliga kan ses som en representation av maskulinitetens epistemologi, där 

rationalitet och gränser dominerar. Hubertsson söker till skillnad från Desirée kunskap i det 

fysiskt observerbara, hans ontologi är realistisk och kunskap inhämtas från objektet.  

Desirée söker inte i objekt eller subjekt, utan hon pekar istället på mätbarhetens 

problematik; att fenomen består av en rad olika möjligheter samtidigt. Hon ser universum som 

en organism med ett hjärta, lika föränderlig som andra organismer, och skräms inte heller av 

icke-vetandet. Jämförelsen mellan universum och människan kan ses ett argument för Barads 

interaktionistiska princip, där vetandet ses som fenomen som inte förutsätter en hjärna. Likt 

Haraways cyborg, kan hon också sägas företräda det ”argument för den njutning som 

gränsernas oordning bär med sig”.65 Desirée bejakar världens flytande gränser, medan 

Hubertsson förnekar och skräms av dem. 

                                                
64 Haraway, 2008, s. 190. 
65 Ibid., s. 187. 
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Gränsupplösningen mellan människa och djur 

De flytande gränserna i den värld som Desirée berättar om kan även åskådliggöras genom att 

betrakta hennes förhållande till djur och andra människor. Hon besitter nämligen förmågan att 

inta andra organismers kroppar: 

 

Först insåg jag inte vad som hände, jag var bara andlös och betagen när jag sjönk in i det mirakel 

han var (s. 24). [...] Först när jag såg ner på marken under mig, insåg jag var jag befann mig. Jag 

satt i måsens svarta öga. (s. 25) 

 

Sammansmältningen med djuret kan läsas som en manifestation av cyborgens position ”där 

gränsen mellan människa och djur överskrids.”66 Haraways nedmontering av människans 

antropocentrism, där naturen exploateras för kulturens skull, är ett led i dualismens upplösning, 

och Desirées vandring mellan kroppar kan betraktas som ett motstånd mot den typen av 

hierarkisk kategorisering; en utmanande kraft som i grunden ifrågasätter artbarriärernas 

varande. Det kan definitivt hävdas att Desirées förmåga att förflytta sig kan läsas som ett slags 

gränsernas upplösning, men, det är dock med en avsevärd skillnad från Haraways icke-

hierarkiska tanke. För att tydliggöra skillnaden kommer jag uppehålla mig vid Desirées syfte 

med gränsöverskridandet. 

 Desirées krafter är ett utslag av hennes nära förbindelse med rörelsen Benandanti, en 

sammansvärjning människor som på grund av att de fötts med segerhuva kommit att åtnjuta 

vissa förmågor. I Desirées fall manifesteras det av att hon är en aprilhäxa, något som skiljer 

henne från de andra i rörelsen: 

 

Några av dem avundas mig. Jag har fler förmågor och kan röra mig över större ytor. Men det är 

bara rättvist. En benandante har alltid en fungerande kropp, de lever vanliga liv i den vanliga 

världen, och de flesta av dem lämnar bara sin kropp vid högtiderna fyra gånger om året. Några av 

dem vet inte ens vilka de är. När årstiderna skiftar och de vaknar om morgonen efter att ha vandrat 

hela natten i De Dödas Procession har de bara vaga minnen av bleka ansikten och grå skuggor [...] 

En aprilhäxa är annorlunda. Hon vet vad hon är. Och när hon väl har lärt känna sina förmågor kan 

hon se genom tiden och sväva i rummet, hon kan gömma sig i vattendroppar och insekter lika lätt 

som hon kan ta människor i besittning. Men hon har inget eget liv. Hennes kropp är alltid tunn, 

ofullkomlig och orörlig. (s. 91) 

 

                                                
66 Haraway, 2008, s. 189. 
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Citatet synliggör att Desirée låter andra bära henne på grund av att hon har begränsade fysiska 

förmågor, begränsningar som, enligt henne själv, resulterar i en förlust av ett eget liv. Andras 

kroppar fungerar som ett slags färdmedel och är inte ett resultat av frivillighet från motpartens 

sida; Desirée går in i dem hon behöver för att uträtta ärenden hon inte förmår utföra på egen 

hand: 

 

Jag hade hittat en utomordentlig bärare, en halvgammal kråka som hade dykt upp i tallen utanför 

mitt sovrumsfönster [...] När hon märkte att jag satt bakom hennes ögon greps hon inte av panik 

som andra kråkor utan gjorde en hastig kalkyl. [...] Jag förstärkte kalkylen till min fördel med en 

liten puff av visshet i hennes ådror; om hon gjorde som jag ville skulle hon överleva och när våren 

kom skulle jag lämna henne ifred med sina ägg. (s. 318) 

 

Citatet visar att förhållandet mellan Desirée och hennes bärare inte är en fråga om symbios 

mellan jämställda organismer, utan ett resultat av inkräktande där Desirée har makt att styra 

över sina värddjur. Det är tydligt att det som betraktas som värdefullt är mänskligt 

individualistiska önskningar eftersom hon väljer ut djur med syftet att spionera på och gripa in 

i sina systrar och Hubertssons vardag. Djuren tycks ha en viss förmåga att uppfatta henne, 

vilket skulle kunna möjliggöra motstånd, men kuvas med hjälp av hotelser och manipulation.  

Syftet med gränsöverskridandet kan sägas inta en antropocentrisk position där naturen 

tjänar kulturen och djuren får ett värde först när de nyttjas enligt Desirées vilja. Det sker 

förvisso en slags gränsernas upplösning genom människans förflyttande till djurets kropp, men, 

cyborgmytens dröm om arternas jämlikhet manifesteras inte i Desirées förhållande till djuren; 

snarare framträder ett upprätthållande av en essentialistisk tankegång om människan och 

kulturens överordning. 

Föreningen med maskinen och kampen för språket 

Om förhållandet mellan djur och människa följer en hierarkisk ordning, kan relationen med 

maskinen istället betraktas som en fusion, där delarna förutsätter varandra. I Aprilhäxan finns 

ett antal exempel där relationen mellan människa och maskin åskådliggörs, något som i 

synnerhet gestaltas av att huvudpersonen Desirée har begränsade fysiska förmågor. I romanens 

inledande kapitel beskriver hon sina funktioner: 

 

Min röst består av tre läten: jag suckar av välbehag, jag stönar av obehag, jag brölar som ett slaktdjur 

när jag lider. Detta kan jag styra. Jag kan också blåsa korta och långa puffar i ett munstycke, puffar 

som förvandlas till text på en dataskärm. (s.20) 



23 
 

 

Det är dataskärmen som ger Desirée den röst hon förlorat och som gör henne förmögen att 

förmedla sig till omvärlden. Haraway beskriver det sena 1900-talets förhållande till maskiner 

och hävdar att distinktionen mellan människa och teknik har blivit tvetydig, eftersom gränserna 

mellan naturlig och konstgjord samt mellan medvetande och kropp alltmer kommit att 

upplösas.67 I Desirées fall är det maskinen som ger uttryck för hennes inre, och är en ständig 

påminnelse för personalen som vårdar henne om att hon har fler egenskaper än det yttre 

funktionshindret. Maskinen ger möjlighet till motstånd eftersom hon genom den fått tillgång 

till språket. Det tydliggörs när personalen, gång efter annan, uttrycker sitt medlidande: 

 

“Du stackars lilla …”, sa hon och sträckte fram handen för att smeka mig på kinden. [...] Vid nästa 

spasm fick jag tag om munstycket igen och började blåsa. Jag kunde inte se bildskärmen - hon hade 

skjutit den för långt åt höger - men fick ändå fram det jag ville ha sagt: “Ingen kallar mig stackare!” 

(s. 19) 

 

Desirées tillgång till språket gör att hon undkommer det hon beskriver som ”de 

utvecklingsstördas enda sköld mot världen: ett botgörarleende, ett tiggarleende.” (s. 204) För 

henne är det påtvingade leendet en symbol för personalens auktoritära status mot dem de är 

satta att vårda och således är vägran att le ett sätt för Desirée att behålla sin 

självbestämmanderätt: ”Mitt attitydproblem består i att jag låtsas att jag inte kan le. Jag dreglar 

och grimaserar och låtsas vara förtvivlad över att mina mungipor inte låter sig styras.” (s. 18) 

Språket tycks möjliggöra hennes motstånd, detta eftersom det ger henne alternativ – något som 

hennes medpatienter inte har.  

Datorn är den del av Desirée som tvingar personalen att se en aspekt av hennes jag som 

annars skulle vara inbäddat i tystnad. Genom att hon förenas med maskinen kan hon ses som 

en cyborg, en cyborg som hotar att omkullkasta ”den teknologiska determinism vilken förstör 

människan genom maskinen.”68 Desirée förgörs inte av maskinen, tvärtom är det tekniken som 

möjliggör hennes kroppsliga funktioner. Haraway frågar sig varför våra kroppar anses upphöra 

vid huden och hävdar att maskiner kan betraktas som ”protetiska anordningar, intima 

komponenter eller vänligt sinnade jag.”69 Att observera Desirée är att se en förening av 

                                                
67 Haraway, 2008, s. 190. 
68 Ibid., s. 190. 
69 Ibid., s. 220. 
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organism och teknik, något som kan tolkas som ett led i förkastandet av dualismen mellan 

människa och maskin. 

 Tystnaden bryts även av att Desirée använder datorn till att nedteckna skrifter av olika 

slag. Det tydliggörs av att hon skrivit uppsatser och arbeten om kvantfysik men allra mest av 

det projekt hon företagit sig; att berätta historien om sina systrar. Till hjälp har hon Hubertsson, 

som förser henne med material i form av sjukhusjournaler, fotografier och tidningsklipp, som 

alla handlar om systrarna Christina, Margareta och Birgitta. Syftet med berättelsen är att utröna 

vem av dem som tagit hennes plats vid Ellens sida: ”jag [vill] veta vem som stal det liv som 

var avsett för mig.” (s. 20) Berättelsen handlar därmed också om Desirée själv, något som 

stundtals får henne att tveka vad gäller skrivandet. Hubertsson utmanar Desirée och ifrågasätter 

hennes rädsla:  

 

“Jag begriper det inte”, säger han. Alla dom andra historierna bara rinner ur dig, men den här tar 

åratal. Varför är du så rädd att dra en skröna om just dom? “Fattar du inte att det är därför du måste!” 

(s. 31) 

 

Sökandet efter sin egen historia kan ses som ett sätt att höja en av de röster som tystats i det 

moderna samhällets framväxt. Det är också ett av de teman som Jörngården lyfter upp i sin 

forskning, när hon hävdar att Desirée genom att berätta sin historia förmedlar de 

marginaliserades röster i folkhemmets Sverige.70 Haraway lyfter också betydelsen av att 

förtryckta grupper förmedlar sina berättelser och menar att cyborgen kan avvisa ”offerrollens 

ideologiska resurser”, vilket innebär att frigöra sig från kategoriseringen som kvinna, den 

andra, med allt vad det innebär – för att istället försöka leva ett riktigt liv. Frigörelsen kan 

åstadkommas genom att omskriva sina kroppars och samhällets texter, vilket 

sammanfattningsvis är den vite, västerländske mannens perspektiv på världen.71 

Marginaliserade grupper kan göra motstånd genom att skriva sina egna berättelser.  

Det som skiljer Haraway från Jörngården är att cyborgteorin lyfter in tekniken och 

upplösningen av binära motsatspar som motståndskraft. Haraway menar att tekniken utmanar 

dikotomierna då det är oklart vem som skapar och vem som skapas i detta förhållande och att 

cyborgen, i avsaknad av en ursprunglig berättelse, erbjuder en annorlunda väg, bort från 

maskulinitetens dominans.72 Datorn är den teknik som skapar Desirée, eftersom det är den som 

                                                
70 Jörngården, 2011, s. 315ff. 
71 Haraway, 2008, s. 217f. 
72 Ibid., s. 218f. 



25 
 

är förutsättningen för skriften. Samtidigt är det Desirée som utlöser teknikens funktion, vilket 

gör att dialektik ersätts med fusion, där det inte går att peka ut materialismen eller organismens 

överordnade position. Däremot är förhållandet till den ursprungliga berättelsen inte lika lätt att 

överblicka i romanen, varför nästkommande kapitel behandlar det mer ingående. 

Den stora berättelsen  

Haraway skriver att drömmen om ett gemensamt språk eller ursprunglig symbios innebär att 

cyborgens texter kommer att sakna ”en slutgiltigt privilegierad läsning eller 

frälsningsberättelse.”73 Utifrån den synvinkeln kan skrivandet i Aprilhäxan sägas inta en 

tämligen ambivalent hållning, detta eftersom Desirée både reproducerar och nedmonterar 

jakten på en logisk och sann berättelse.  

Ett väsentligt tema i romanen är just sökandet efter den stora berättelsen, vilket medför 

att de postmodernistiska inslagen tonas ned. Berättelsens slingrande bakåt i tiden, i jakt på den 

syster som tagit Desirées plats, är en del av det som driver handlingen framåt. Det visar sig 

även att sökandet efter en logiskt sammanhållande berättelse inte enbart är Desirées dröm, utan 

också ligger i Hubertssons intresse. De har olika motiv för att gräva i arkiven och tycks till en 

början också lika ihärdiga när det gäller jakten på sanningen: ”Någon av de där tre lever det liv 

som var avsett för mig. Och lika hett som Hubertsson vill veta vad som hände den där dagen 

för länge sedan, så vill jag veta vem av dem det är.” (s. 96) 

Det visar sig dock snart att Desirée tvekar inför att skriva berättelsen och att det är 

Hubertsson som fungerar som motor för att driva skrivandet framåt: 

 

Han vet ju redan allt om Ellens sköra kärlväggar och tillknycklade skelett. Till skillnad från mig har 

han ju både känt och vårdat henne. Av mig vill han ha något helt annat: en fullbordad berättelse. 

Han vill se slutet på den historia som började en junidag för mer än trettio år sedan då han hittade 

sin slagrörda hyresvärdinna på golvet (s. 95). [...] “Jag undrar”, säger han ibland. “Jag undrar vad 

som hände innan jag kom hem …”. Och en dag var jag dum nog att svara: “Låt mig skriva den där 

berättelsen åt dig.” Jag ångrade mig nästan genast. [...] Hubertsson tror att jag är rädd [...]. Men så 

är det inte. Jag fruktar inte mina systrar, jag vill bara inte komma dem för nära. (s. 96) 

 

Hubertsson förser Desirée med material till berättelsen och besöker henne varje ledig stund för 

att tala om det som hände den där dagen för trettio år sedan. I och med hans ivriga sökande 

förstärks bilden av honom som någon som fruktar icke-vetandet.  

                                                
73 Haraway, 2008, s. 218f. 
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När handlingen fortskrider blir det allt tydligare att Desirées motivation till att skriva 

berättelsen inte är det egna sökandet efter sanningen. Istället tycks det vara kärleken till 

Hubertsson som driver henne genom skrivandet. Att hon hyser känslor för honom är inget som 

hemlighålls under romanens gång, och Desirées önskan om att förenas med Hubertsson är 

stark, så stark att hon intar en ung kvinnas kropp för att få tillbringa en natt tillsammans med 

honom: ”Camillas hår blev tovigt och fuktig av svett, jag stirrade genom testarna på 

Hubertssons ansikte – våta läppar, vidgade näsborrar, ögon slutna till hälften – och blottade 

mina rovdjurständer. Allt! Ge mig allt och ingenting!” (s. 322f) 

Desirée upprätthåller länge sitt eget ursprungliga syfte med att skriva klart berättelsen. 

Under de senare kapitlen, när Desirée ligger på sin dödsbädd, avvisar hon dock sitt eget 

sökande:  

 

Jag vill vara kvar i min kropp, jag vill vila med min hand i Hubertssons och under de sista dygnen 

ge honom det enda jag har att ge: en fullbordad berättelse. Ingen av mina systrar stal det liv som var 

avsett för mig. Jag har levt det liv som var avsett för mig. Ändå kan jag inte släppa loss dem [...] 

Hubertsson har ställt en fråga. Innan allt är över ska han få ett svar (s.326).  

 

Kärleken till Hubertsson är kanske det som allra mest talar mot att läsa Desirée som en cyborg. 

Haraway skriver: “Till skillnad från Frankensteins monster förväntar sig cyborgen inte att dess 

fader ska rädda den genom att återupprätta Edens lustgård; det vill säga genom att tillverka en 

heterosexuell partner, genom att fullborda den i en avslutad helhet, en stad, ett kosmos.”74 Det 

kan argumenteras för att Desirée håller fast vid idén om en ursprunglig berättelse, vilket i detta 

fall är berättelsen om sann kärlek mellan kvinna och man. Detta står i stark opposition mot den 

cyborgska grundtanken, där det poängteras att den heterosexuella kärleken är en del av den 

“ursprungsberättelse” som Haraway pläderar för att förkasta: ”Cyborgen drömmer inte om en 

gemenskap av samma modell som den organiska familjen [...] den är inte gjord av lera och kan 

inte drömma om att åter bli jord.”75  

Berättelsen mynnar slutligen ut i att Desirée uppnår just den förening som Haraways 

manifest kan sägas fördöma. När hon dör träder hon in i en gråsparv som bär henne över Stora 

torget i Vadstena, där hon tillsammans med Benandanti och de som dött i för tidig ålder, ska 

ha en procession för att fira livet och ljuset. De sista raderna beskriver hur hon betraktar 

Hubertsson: 

                                                
74 Haraway, 2008, s. 188. 
75 Ibid., s. 189. 



27 
 

 

Jag stannar till i mörkret, tvekar en sekund. Än kan han inte se mig. Han kan inte se mig sådan jag 

skulle ha varit om allt hade varit annorlunda. Borta på torget slår pojken på sin trumma. Ljudet är 

mäktigt nu, det mullrar i gator och gränder, det ekar i klostertak och kyrkväggar, det dånar som en 

vårvind över Vättern. Men Hubertsson lystrar inte till kallelsen, han reser sig inte upp och går mot 

Stora torget. Han sitter lugnt kvar på sin bänk och väntar på att jag ska stiga ut ur mörkret. (s. 424)  

 

Citatet uttrycker paralleller till en välbekant berättelse i den västerländska traditionen; den 

heterosexuella kärlekens fullbordan och medför en vändning bort från den postmodernistiska 

tanken om att de stora berättelserna förlorat sin giltighet. Cyborgen som symbol för en 

vändning bort från en mänsklig gemenskap, med dualismen kvinna – man, ter sig även den 

ansträngd i förhållande till Desirées historia. Genom att läsa skeendet utifrån ovanstående 

perspektiv framträder istället en reproduktion av den stora berättelsen, vilket medför att 

postmodernistiska och posthumanistiska aspekter tonas ned.  

Innan vi går vidare, vill jag dock uppehålla mig vid Desirées förhållande till den stora 

berättelsen ett tag till, det med avsikten att nyansera bilden något och ge en ny infallsvinkel på 

Desirées förkastande av sin egen historia. Det kan argumenteras för att Desirée under historiens 

gång får ett nytt perspektiv på världen, vilket gör att hon vänder sig bort från sökandet efter en 

logisk förklaring till att hennes liv blivit som det har blivit. Detta kan läsas som en acceptans 

inför icke-vetandet och att förklaringar inte alltid står att finna i historien. Desirées vändning 

kan utifrån detta läsas som en spegelbild av hennes reflektioner kring universum: ”Vi glömmer 

ofta att det vi kallar naturlagar bara är vår enkla åsikt om en verklighet som är alltför 

komplicerad för att vi ska förstå den.” (s. 8) Desirée behöver inte förstå verkligheten för att 

veta, lika lite som hon behöver förstå sin berättelse för att veta.  

Likt Karen Barads tankar om att vetande är att delta i fenomen, kan den plötsligt 

avbrutna jakten på berättelsen även läsas som en nedmontering av tanken att begriplighet står 

att finna i ett studerat objekt, eller inom subjektet själv. Att betrakta sin plats i världen som 

involverat i skeenden, utan tydliga startpunkter eller mål, är att upphöra att se subjektet som 

betydelsefullt. Den individuella sanningen behöver inte vara viktig, än mindre begriplig, utan 

kan istället betraktas som sammanlänkad med världens olika händelser. Ivarsson lyfter Barads 

tes om att de kvantfysiska lagarna är att betrakta som identiska med de lagar som skapar 

identiteter i samhället. 76 Det är en tes som med fördel kan läsas in i Desirées livsberättelse, där 

                                                
76 Ivarsson, 2016, s. 97. 



28 
 

tankar om universum och människans varande betonas av komplexitet och involvering i ständig 

förändring. 

När Desirée byter skepnad – till andra människor eller djur – speglar hon tanken om 

elektronens oändliga möjligheter att positionera sig. Det kan även läsas in i de avslutande 

raderna i romanen, där hon från skuggorna betraktar Hubertsson: ”Än kan han inte se mig. Han 

kan inte se mig sådan jag skulle ha varit om allt varit annorlunda.” (s. 424) Desirée är i färd 

med att träda fram ur mörkret, och avslöja den alternativa versionen av sig själv; den hon hade 

varit om andra saker hade inträffat, vid andra tidpunkter. Precis som elektronernas ständiga 

föränderlighet, eller Barads teori om fenomen som ständigt nyskapande, rekonstrueras Desirée 

i en ny form.  

Den eklektiska esoterismen 

Väsentliga delar av berättelsen i Aprilhäxan, vilka hittills endast behandlats kortfattat, är de 

passager som tar upp mystik, religion och slutna sällskap. Dessa inslag kommer att studeras i 

det här kapitlet. För att skissera en bild av hur Desirée förhåller sig till vetenskap kontra mystik, 

följer ett citat där Desirées syster Christina hittar en samling böcker i Desirées sjukrum:  

 

Titeln får henne att höja på ögonbrynen: Einsteins drömmar. Hon plockar lite bland de andra 

böckerna i sängen. Kvarken och jaguaren av Murray Gell-Mann. Solens gyllene äpplen av Ray 

Bradbury. Benandanti - de goda häxmästarna av Carlo Ginzburg. Häxor och häxprocesser av Bror 

Gadelius. Plus ett alldeles sönderläst exemplar av Kosmos - en kort historik av Stephen Hawking. 

(s. 167) 

 

Desirées boksamling ter sig som en eklektisk kollektion, där titlarna avslöjar ett till synes 

ambivalent riktat intresse mot såväl magi som vetenskap. Om titlarna betraktas ur ett esoteriskt 

perspektiv framträder dock samlingen som närmast logisk. Religionsvetaren Simon Sorgenfrei 

skriver att esoteriska rörelser ofta intresserar sig för att studera olika religioner, filosofier och 

vetenskaper, samt okända lagar i naturen och människans dolda psykiska krafter.77 Han hävdar 

att studiet av föreningen av andliga föreställningar och vetenskap var explicit uppsatta mål i 

olika esoteriska samfund.78  

                                                
77 Simon Sorgenfrei, “Mystik, esoterism och andlighet - En begreppshistorisk översikt”, i Mystik och andlighet - 

Kritiska perspektiv, red. Simon Sorgenfrei, (Stockholm, 2013), s. 25. 
78 Däribland Teosofiska samfundet, som under ledning av Helena Blavatsky kom att bli ett av de mest 

inflytelserika esoteriska sällskapen i slutet av 1800-talet. 
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Blandningen av olika perspektiv är något som Bo G Jansson delvis berör i sin analys 

av Aprilhäxan, när han menar att övernaturliga inslag i romanen förklaras med hjälp av modern 

naturvetenskap.79 Det är riktigt att Desirée ägnar tid åt vetenskaplig kvantteori; dock är inslagen 

av metafysik och religion ett tema som Jansson inte ägnar utrymme till att behandla. Desirée 

använder flera olika synvinklar när hon försöker tolka världen, men Jansson uppehåller sig 

endast vid det naturvetenskapliga och ger det företräde framför de andliga aspekterna. Det gör 

att viktiga delar missas i Desirées reflektioner av världen. Jag vill hävda att det finns en 

omfattande spänning mellan vetenskap, metafysik och existentiella inslag i romanen, då det 

finns en växelverkan i hur de används för att begripliggöra världen. I vissa passager används 

religion för att förklara det som betraktas som fysikens lagar, vilket exemplifieras särskilt 

tydligt när Desirées syster Margareta – som arbetar som fysiker – funderar över tyngdlagen:  

 

Gravitationen. Margareta vet som alla andra hur den ska beskrivas och beräknas, men hon vet inte 

vad den egentligen är. Men det är hon ju å andra sidan inte ensam om. Ingen tycks egentligen veta 

vad gravitation är. Ändå verkar hon vara den enda som grubblar över det. Ibland ser hon sig omkring 

i lunchmatsalen på Institutionen för rymdfysik i Kiruna och tänker: Nu gör jag det, nu reser jag mig 

upp och frågar. [...] “Jo”, ska hon säga. ”Ursäkta att jag stör i maten men är det fler än jag som tror 

att gravitationen är Gud? Eller åtminstone Guds händer?” (s. 261)  

 

Gudsbegreppet förekommer även hos Desirée som, trots att hon intar ett ironiskt förhållande 

till religionen, tänker mycket på den hon kallar för Den Store Skämtaren: 

 

Min bild av den Store Skämtaren är naiv, det vet jag. Jag har träffat tillräckligt många sjukhuspräster 

genom åren för att förstå att det inte riktigt är comme-il-faut att föreställa sig honom som en 

rymdernas sagokung, en Jupiter med vitt skägg och stjärndiadem, en jätte vars galaxtron svävar i 

tomrummet på andra sidan Vintergatan [...] Jag vill inte nödvändigtvis bli frälst och räddad över till 

den säkra sidan, jag strävar inte efter den varianten av det eviga livet. Ändå skulle jag tycka om att 

stå inför Den Store Skämtaren efter min död och summera, jag skulle vilja att han satt på sin 

galaxtron med en våg i sin hand och tvingade mig svara för mina synder. (s. 310f) 

 

Desirée använder sin version av Gud som ett objekt att projicera sitt livs orättvisor på och trots 

att hon hävdar att hon inte har anledning att tro nyttjar hon bilden av Den Store Skämtaren, 

vilket märks då hon för återkommande dialoger med honom. Hennes version av Gud är 

uppbyggd av det som intresserar hennes mest – rymden – och hon tycks leka med tanken om 

                                                
79 Jansson, 1998, s. 84ff. 
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att världen även kan betraktas genom religiösa linser. Desirées laborerande med gudsbegreppet 

breddar det perspektiv med vilket hon belyser världens företeelser, och gör att naturvetenskap 

och metafysiska spekulationer ackompanjeras av religiösa fantasier. När Desirée blandar de tre 

synvinklarna – naturvetenskapliga, metafysiska och religiösa – kan det ses som ett försök att 

förstå världen genom olika traditioner. 

Sammanfattningsvis kan den eklektiska samling böcker Desirée äger analyseras som 

ett sätt att söka förståelse i en värld som inte låter sig förklaras genom endast ett perspektiv, 

vilket också medför att Desirée bör betraktas som mer öppen för existentiella synvinklar än vad 

Jansson lyfter fram. Om Margaretas existentiella grubblerier dessutom infogas i analysen, 

framträder Aprilhäxan som långt mer färgad av religiösa tankar än vad som framkommit i 

tidigare forskning.  

Sammanblandningen av världsåskådningar är en grund för esoterismen, där olika 

perspektiv nyttjas för att öppna nya vägar till kunskap, där det yttersta syftet är att hitta en 

brygga mellan två världar – den jordiska, världsliga samt den högre, andliga. I kommande 

avsnitt studeras Desirées förhållande till olika typer av världar genom att lyfta in esoterismen 

ytterligare, detta med hjälp av Antoine Faivres begrepp korrespondenserna, föreställningar 

och förmedlanden samt transmutationsupplevelsen. 

Korrespondenserna  

I den posthumanistiska analysen har jag beskrivit Desirées livsberättelse som relaterat till 

hennes syn på universum, där den individuella berättelsen kan ses som en spegling av 

universums föränderlighet. Om man tillåter sig att anlägga ett perspektiv som utgår från Faivres 

beskrivning av de så kallade korrespondenserna, blottläggs en vinkel som ytterligare knyter 

samman Desirées liv med ett större sammanhang.  

Faivre menar att ”det finns symboliska korrespondenser mellan alla universums synliga 

och osynliga delar.”80 Det kan handla om korrespondenser mellan människans kroppsdelar och 

planeterna eller mellan den naturliga världen och den överjordiska. Faxneld beskriver 

korrespondenstanken som en förståelse av att allt i universum är sammanbundet av symboliska 

och konkreta överensstämmelser, och att människan är omgiven av tecken som bär på hemliga 

samband.81 Korrespondenserna hänger samman med den tredje av Faivres komponenter – 

föreställningar och förmedlanden. De består av mellanled som utgörs av ritualer, förmedlande 

                                                
80 Faivre, 1992, s. 13. 
81 Faxneld, 2010, s. 10. 
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andar (tex. änglar), symboliska bilder och mandalor.82 Föreställningsförmågan fungerar som 

verktyg för att förstå det dolda, genom att esoterikern betraktar de symboler och väsen som 

tjänar som mellanled mellan den materiella och immateriella världen.83  

Vid en läsning av Aprilhäxan kan olika korrespondenser skönjas i Desirées omgivning, 

detta eftersom det förekommer både symboler och ritualer som tycks knyta samman olika typer 

av världar. I det följande kommer två saker att studeras för att förklara sambanden; betydelsen 

av att födas med segerhuva samt Desirées relation till rörelsen Benandanti.  

Segerhuvan som förmedlande symbol 

I Aprilhäxan lyfts segerhuvans symbolik först när Hubertsson berättar för Desirée hur det gick 

till när hon föddes: ”Ditt huvud var mycket illa åtgånget, men du föddes tydligen med 

segerhuva …” [...] ’Jag är också född med segerhuva’ sa han. ’Det betyder tur, det vet du 

väl?’[...] ’Vi är en särskild sort ser du. En särskilt lycklig sort.’” (s. 27) 

I äldre tider var det vanligt att se en födsel där barnet bar segerhuva som något särskilt 

lyckobringande.84 I Desirées fall syftar segerhuvan dock inte explicit till att symbolisera lycka, 

då hon snarare betraktar sitt liv som orättvist och tragiskt. Däremot signalerar segerhuvan att 

hon är speciell och utvald, eftersom den har möjliggjort hennes medlemskap i sällskapet 

Benandanti. Segerhuvans symbol som gemensam nämnare för medlemmar i sällskapet 

tydliggörs när hon beskriver de människor som, likt henne själv, väntar på att bäras iväg av 

fåglar till det som kallas för De Dödas Procession:  

 

Dessutom börjar det bli ont om både måsar och kråkor vid det här laget, för i lägenheter och hus 

över hela Vadstena, har män och kvinnor – alla en gång födda med segerhuva – ställt sig vid sina 

fönster och tyst lockat sina bärare till sig. Nu sitter deras fåglar på nakna grenar och fönsterbleck, 

putsar sina fjäderdräkter och väntar på att det ska bli natt och på att få föra sina herrar till Stora 

torget. [...] När de väl är framme byter benandanti skepnad, de lämnar fåglarna och blir sina egna 

skuggor. (s. 417) 

 

Historikern Carlo Ginzburg hänvisar i sin bok Benandanti – De goda häxmästarna, till en 

fruktbarhetsrörelse som verkade i Friuli, Italien, under 1500-talet, vars syfte var att bekämpa 

                                                
82 Faivre, 1992, s. 15. 
83 Faxneld, 2010, s. 11. 
84 Andreas Hellerstedt, Ödets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början, Stockholms 

universitet, Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria (diss., Stockholm, 2009), s. 181f.  
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onda häxor som orsakade missväxt.85 Vidare menar han att medlemmarna i Benandanti 

förenades av att de alla uppgav sig vara födda med just segerhuva. 86 Ulrike Schnaas poängterar 

i sin avhandling att Ginzburgs historievetenskapliga texter tycks fungera som förlaga till 

Aprilhäxans behandling av Benandanti och att Desirée besitter flera egenskaper som 

förekommer i hans bok.87 Det är tydligt att segerhuvans betydelse i Aprilhäxan hänvisar till en 

lång tradition av mytbildning, som i Benandanti konkretiseras i att länka samman människor 

som är invigda i en särskild form av gemenskap. Huvan förekommer i den realistiska världen 

och kan förklaras med biologi, men, för den invigda i rörelsen kan den ses som en symbol som 

förenar de vardagliga kropparna i en gemenskap med magiska förtecken.  

Faivre skriver att korrespondenserna ter sig som mer eller mindre dolda vid en första 

anblick, vilket medför att de måste dechiffreras.88 Att segerhuvan är ett hemligt tecken märks 

genom att dess indikation på kontakt med en annan typ av värld är dold för de flesta i 

Aprilhäxan. Däremot blottläggs dess symbolik för Desirée när hon tas upp i Benandanti, vilket 

gör att den frångår sin funktion som endast ett fysiskt fenomen. Det gör att den kan betraktas 

som en typ av symbol som förmedlar och synliggör den korrespondens som finns mellan en 

realistisk värld och en värld där Benandanti verkar.  

Benandanti – den tredje världen 

Ulrike Schnaas skriver att Desirée är utvald att fungera som medlare mellan en realistisk och 

en imaginär värld.89 Det är något jag i huvudsak är beredd att hålla med om, dock med ett 

undantag. Jag vill nämligen hävda att Aprilhäxan, ur ett esoteriskt perspektiv, kan betraktas 

som en roman som innehåller tre världar – där den realistiska och den imaginära endast utgör 

två av dem. Den tredje världen kan betraktas som en mellanliggande värld – ett mesokosmos – 

där Benandanti befinner sig. Med detta sagt avser jag i följande stycken skissera upp två saker: 

dels hur Benandanti fungerar som mellanled och förmedlande verktyg mellan det 

realistiska/materiella och det andliga/immateriella, men också hur benandanti kan betraktas 

som en egen typ av värld.  

I Aprilhäxan används, precis som Schnaas och Bo G Jansson poängterar, en mängd 

intertextuella referenser. Ginzburgs bok används i syfte att förklara hur Benandanti fungerar 

                                                
85 Carlo Ginzburg, Benandanti – De goda häxmästarna (Symposion: 1991), s. 53. 
86 Ibid., s. 43. 
87 Schnaas, 2004, s. 136f. 
88 Faivre, 1992, s. 13. 
89 Faivre, 1992, s. 135ff. 
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och blir i förlängningen även en förklaring till varför Desirée byter kropp och gör nattliga 

utflykter: ”Jag är benandante eftersom jag fyra gånger om året, det vill säga vid de fyra 

tempora, nattligen beger mig iväg tillsammans med de andra för att osynligen kämpa med 

anden medan kroppen stannar kvar.” (s.81) Dessa utfärder tycks ske i ett slags limbo, där 

människors andar möter onda häxor för att slåss för något högst basalt och verkligt; rätten att 

få äta sig mätt. I Desirées tid tycks detta emellertid ha förändrats och hon fungerar som ett 

omen som påminner om missväxtens år: 

 

Benandanti skyddade människorna från hunger. [...] Numera är de mest försångare i De Dödas 

Procession fyra gånger om året. De märker knappt att en svart fågel svävar över dem och skriar om 

gamla tiders hunger. Det är inte så konstigt. Benandanti är människor som lever i sin tid och som 

alla andra människor i denna tid har de glömt hungern. De vet inte längre att den har långa fingrar, 

att den kan sträcka sig långt in i mättnadens tid och klösas. Men jag vet. Det är därför jag skriar. 

Det är därför jag ska skria i natt. (s. 202) 

 

Desirée kan ses som en brygga mellan äldre tiders bristsjukdomar och hur de fortplantar sig 

genom generationer. Hon skriar eftersom hennes liv och funktionshinder är ett resultat av en 

mor som svalt: ”Ellens bäcken var missbildat av engelska sjukan och de lät henne ligga i trettio 

timmar. Det var så på den tiden, de gjorde nästan aldrig kejsarsnitt.” (s. 27) Genom sina skrik 

påminner Desirée om svälten, och att relationen till naturens resurser inte kan tas för given. 

Benandanti beskrivs vidare som förändrat men tar vid De Dödas Procession fortfarande emot 

människor som dött i förtid i modernitetens Sverige:  

 

De är alltid mycket förvirrade, dessa lemlästade trafikoffer och bleka självmördare, dessa före detta 

cancerpatienter och hjärtinfarktsfall. De ser sig om med stora ögon, men förstår inte vad de ser. Det 

är så ovanligt numera att inte få leva sitt liv till slut att människor inte längre vet att tiden är utmätt 

på ett annat sätt än de tror, att man inte som död tillåts lämna världen förrän alla de år har gått då 

man borde ha levat. (s. 418) 

 

Oavsett om Benandanti fungerar som en rörelse där anden kämpar för människors rätt att äta, 

eller som ett samfund som tar emot de för tidigt avlidna, kan dess medlemmar ses som väsen 

som utgör en förmedling mellan det materiella och det icke-materiella. Benandanti bär på 

kunskap vanliga människor inte har tillgång till och kan ses som förmedlare av de övernaturliga 

krafter Faivre diskuterar i sin framställning av esoterismen.90 Spänningen mellan det jordiska 

                                                
90 Faivre, 1992, s. 16. 
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och det andliga, mellan livet och döden, manifesteras i Benandantis verksamhet eftersom dess 

ritualer möjliggör ett fortsatt liv på jorden men också som en initiering in i den mellanliggande 

värld som föregår döden, för dem som ännu inte ska träda in i dödsriket. På så sätt fungerar 

Benandanti som en slags gränsvakter mellan liv och död, mellan den köttsliga kroppen på 

jorden och den uppstigande anden på väg till himmelriket.  

Det limbo som uppstår för de för tidigt döda är den typ av mesokosmos jag 

inledningsvis beskrivit, och hänger också samman med den fjärde av Faivres grundläggande 

komponenter – transmutationsupplevelsen. Kanske är detta också den viktigaste komponenten 

i Faivres teori, detta eftersom han hävdar att en uteslutning av den gör att esoterismen begränsas 

”till en form av spekulativ andlighet.”91 Transmutationen uppstår då en individ uppnår en 

förhöjd kunskap och leder till en utplåning av den ursprungliga människan.92 Desirée 

genomgår, som tidigare nämnt, ett slags metamorfos när hon dör. Hon står beredd att möta 

Hubertsson, inte i dödsriket, utan i den mellanvärld som är Benandantis, och menar att hon är 

en annan än den hon var i jordelivet: ”Än kan han inte se mig. Han kan inte se mig sådan jag 

skulle ha varit om allt skulle varit annorlunda.” (s. 424) 

Religionshistorikern Henrik Bogdan menar att esoterismen betraktar möjligheten till en 

andra födelse som ett resultat av att en människa uppnått ”gnosis”, vilket kan beskrivas som ett 

slags upplyst kunskap.93 Genom Aprilhäxans berättelse passerar Desirée olika stadier – från att 

söka efter vem av systrarna som tagit hennes plats – till att acceptera livet och avsluta jakten 

på sanningen. Istället tycks hon övergå till att överlämna sig till kärleken och vetskapen om att 

hon är en del i något större, ett universum i ständig förändring. För att illustrera detta vill jag 

avsluta med ett citat, där Desirée är i färd med att lämna jorden: 

 

I en millisekund mellan två kramper stannar tiden, stormen står stilla och min kropp rister inte 

längre. I detta hål i tiden ligger jag med huvudet mot Kerstin Tvås vita rock och plötsligt hör jag 

hennes hjärta slå. [...] alla elektroner i universum har frusit fast i en enda position, men det 

bekommer inte Kerstin Två. Hennes hjärta pickar stadigt vidare. Och plötsligt inser jag att det inte 

längre finns några skäl att dröja, att jag kan lämna sjukhemmet i denna stund och gå varthelst det 

mig lyster. Andra hjärtan kommer att slå för min räkning. Det finns alltid hjärtan som slår. Jag sluter 

ögonen och släpper taget. Stormen är över. (s. 422) 

 

                                                
91 Faivre, 1992, s. 17. 
92 Ibid. 
93 Henrik Bogdan, ”Gnistan”, Sveriges Radio, 19.6.2013. 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/224416?programid=4268 (10.3.2019). 

 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/224416?programid=4268
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Bogdan menar att den andra födelsen kan inträda först när människan uppnått verklig förståelse 

och kunskap om världen, men tillägger att det inte räcker med att få det intellektuellt förklarat 

utan att man måste erfara förståelsen, i sin innersta natur.94 Den tidpunkt då Desirée ligger på 

sin dödsbädd och plötsligt förnimmer känslan av att det inte spelar någon roll att hennes hjärta 

slutar slå – eftersom andras hjärtan slår – kan ses som det kritiska skeende då hon verkligen 

upplever vad det innebär att vara människa, och således uppnår den yttersta kunskapen. 

Kunskapen om att vara en liten del i universum, där det enda som är säkert är att allt förändras 

och att ”det som en gång har funnits ska finnas för evigt, om än i ny och annorlunda form.” (s. 

90) 

Komparativ analys 

I detta, den avslutande delen av analysen, kommer jag att diskutera gemensamma 

beröringspunkter mellan posthumanismen och esoterismen, vilka kan sammanfattas som 

eklekticism, materialitet/immaterialitet och ifrågasättandet av den humanistiska logiken. Det 

har genom arbetets gång blivit tydligt att Desirée ibland uppvisar egenskaper som kan knytas 

till båda perspektiven medan andra passager i romanen korrelerar mer med ett av dem. 

Väsentliga skillnader kommer också att lyftas fram men tonvikten ligger främst på att redovisa 

hur teorierna korrelerar med varandra. 

Posthumanismen och esoterismen – en fusion 

Till att börja med vill jag lyfta fram behovet att belysa det eklektiska i Desirées person och 

världsåskådning, något som dessutom visar sig fruktbart både genom att anlägga en esoterisk 

och en posthumanistisk synvinkel. Detta medför att en första gemensam kontaktyta för det 

posthumanistiska och esoteriska kan skådas. Sorgensfrei hävdar, som tidigare nämnt, att 

esoterismen laborerar med naturvetenskap, andlighet och metafysik för att söka nya 

uppfattningar om världen.95 Experimenterandet med skilda perspektiv är något som framträder 

också i Haraways och Barads teorier. Mest tydligt blir det kanske i Barads eklektiska teori, där 

hon utgår från fyra olika forskningsfält; Haraways naturvetenskapliga perspektiv, Foucaults 

diskursbegrepp, Butlers performativitetsteori, samt Bohrs filosofi-fysik.96 Haraway undersöker 

i sin tur teknovetenskap i förhållande till biologi och genus och hävdar att ”produktionen av 

                                                
94 Bogdan, 2013. 
95 Sorgenfrei, 2013, s. 25. 
96 Hultman, 2012, s. 75. 
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universella, totaliserande teorier [är] ett allvarligt misstag som förbiser det mesta av 

verkligheten.”97  

Att esoterismen och posthumanismen – liksom Desirée – inte nöjer sig med ett 

perspektiv för att undersöka världen, framträder tydligt vid en analys av dem. En klar skillnad 

mellan esoterismens och posthumanismens eklektiska hållning bör dock beaktas och det är att 

där den senare utgår från vetenskapligt etablerat material för att producera interdisciplinära 

teorier, innehåller esoterismens utgångspunkter metafysiska och andliga frågor, vilket medför 

att den inte kan göra anspråk på samma typ av vetenskaplig signifikans.  

Viktigt att beakta vid en jämförelse av posthumanismen och esoterismen är även hur 

idériktningarna förhåller sig till vem som kan uppnå kunskap och hur den nås. Detta gäller 

kanske särskilt i jämförelsen mellan Barads posthumanism och de esoteriska tankegångarna, 

då båda uttryckligen relaterar kunskap till materialitet. Den esoteriska korrespondenstanken 

och Barads teori om fenomen kan även länkas samman i det att de försöker överbrygga klyftan 

mellan en materiell och en immateriell värld. Där Barad för in materiellt-diskursiva fenomen, 

söker esoterismen efter en brygga mellan kropp och andlighet som ett sätt att nå ny förståelse 

för hur världen är beskaffad och hur vi når kunskap. Skillnaderna bör inte förnekas, vilka märks 

genom att Barads perspektiv är grundat i kroppar och diskurser, som befinner sig i en realistisk 

värld, medan esoterismen söker efter knutpunkter mellan olika världar, där det andliga 

tankegodset har stor betydelse. Materialitet och icke-materialitet är intressant för båda 

idériktningarna, men klivet som förenar materialiteten med det andra, det diskursiva eller 

andliga, har olika grund. Idériktningarna skiljer sig också om man betraktar vem som kan nå 

kunskap. Esoterismen tenderar nämligen att se vetande som mänskligt betingat, vilket står i 

kontrast till Barads teori om vetande som en företeelse som inte förutsätter en hjärna – utan 

något som uppstår i fenomen.  

De olika perspektiven på vilka principer som förutsätter vetande, blottlägger hur 

teorierna förhåller sig till människans plats i naturen. En grundsten i Barads och Haraways 

teorier är att människan inte är överlägsen andra organismer. Inom esoterismen betonas dock 

att det är människan som har förmåga att nå en högre verklighet bortom den materiella världen, 

vilket görs genom att använda fantasin och kognitiva verktyg.98 Eftersom den esoteriska teorin 

betraktar fantasin som exklusivt mänsklig går det att hävda att den beaktar en antropocentrisk 

världsbild. Den antropocentriska världsbilden går emellertid att nyansera just eftersom 

                                                
97 Haraway, 2008, s. 223. 
98 Mattias Fyhr, “Esoterism i Selma Lagerlöfs En Herrgårdssägen”, i Förborgade tecken - Esoterism i 

västerländsk litteratur, red. Per Faxneld och Mattias Fyhr (Umeå, 2010), s. 94. 
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esoterikerna har en andlig strävan och önskar uppnå en förening med det gudomliga. Detta kan 

ses som en vändning bort från humanismen, där människan är världens centrum, för att istället 

uppvärdera det gudomliga och metafysiska i en värld som sedan humanismens intåg präglats 

av rationalitet. Det gör att esoterismen närmar sig den så viktiga grundtanken inom 

posthumanismen, att människan inte är världens centrum, överordnad abstrakta begrepp.99 

Både esoterismen och posthumanismen kan sägas nära en önskan om att utöka räckvidden för 

vad som kan studeras inom världen. Där posthumanismen infogar djur, miljö och teknik, 

infogar esoterismen det abstrakta och gudomliga, men de utgår från en gemensam riktning – 

ifrågasättandet av den humanistiska logiken.  

 Vid en närmare anblick på Barad och esoterismen, kan ytterligare en gemensam 

plattform skönjas. Det tydliggörs när Desirées förvandling äger rum. Tidigare relaterade jag 

betydelsen av Desirées transformation som en spegling av universums föränderlighet, där 

elektroner ständigt byter position, och att hon vid tiden för sin död förnimmer känslan av att 

förstå sin delaktighet i det som finns omkring henne. Här vill jag hävda att både Barads teser 

och esoterismen kan användas för att förklara ett skeende som relaterar till två saker; dels hur 

kunskap uppnås, dels hur världen är beskaffad. Barad menar som bekant att kunskap inte kan 

nås genom att betrakta världen utifrån, utan att vetande formeras genom att ”vi är i världen”.100 

Varande och kunskap kan därmed inte separeras, och vetande uppstår i fenomen – inte i subjekt 

eller objekt.101  

Synen på vetande som något som blir till av att existera i världen, kan relateras till den 

esoteriska synen på vad som föregår en människas förvandling – eller transmutation. Bogdan 

menar att förändringen kan uppstå först när människan känner en förståelse, med hela sitt 

väsen, om vad det innebär att vara i världen.102 Det kan, i likhet med Barad, ses som ett tecken 

på att människan måste vara i världen för att veta, och att svar inte kan uppnås genom att studera 

ett objekt – utan måste erfaras i mellanliggande relata. Materia är med Barads ord ”en aktiv 

deltagare i görandet av världen” vilket i kombination med det esoteriska, gör att Desirées 

förvandling kan ses som ett resultat av att hon förnimmer sitt deltagande i universum. Hennes 

upphöjdhet och transformation beror alltså inte på att hon intellektuellt tillägnat sig kunskap 

genom objektsstudier, utan genom att kroppen är i världen.  

                                                
99 Cecilia Åsberg, ”Läskunnighet bortom humanioras bekvämlighetszoner”, i Cecilia Åsberg, Martin Hultman 

och Francis Lee (red.) Posthumanistiska nyckeltexter, (Lund, 2012), s. 8. 
100 Barad, s. 824f.  
101 Ibid., s. 811f. 
102 Bogdan, 2013. 
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När Desirée förstår sitt varande – och sin sammanbundenhet med universum – kan hon 

genomgå sin förvandling. Barads onto-epistem-ologi och den esoteriska tanken om att den 

yttersta förståelsen uppkommer i känslan – är båda teser som betraktar kunskap kopplat till 

varande, och människan som sammanbunden med världen. Den posthumanistiska 

teoribildningen ser förändring och mänsklig agens som dynamiska krafter där människan är en 

del av ekosystemet, och menar att kategorin människa bör betraktas som öppen och beroende 

istället för rationell och unik.103 Människans beroende av universum återfinns i Faivres tankar 

då han hävdar att esoterismen förutsätter hemliga band mellan stjärnor, metaller och 

organismer.104 Jag vill därmed hävda att människan som beroende av det som omsluter henne 

är central inom båda idériktningarna, och att studier av ett objekt inte är tillräckligt för att veta. 

Skillnaden består av att de förhåller sig olika till subjektivitet. Inom esoterismen är det 

subjektiva av central betydelse eftersom det är inom människan som förändringen sker, medan 

Barads idé upplöser tanken om klart avgränsade subjekt. 

Avslutningsvis är tanken om förändring en grundsten inom både posthumanismen och 

esoterismen. Posthumanisterna Barad och Haraway ser förändring som nödvändig, och 

gränsernas rigiditet ifrågasätts för att erbjuda andra alternativ än de hierarkiskt bundna 

dikotomierna. Cyborgen är till exempel en manifestation av en varelse som vänder sig mot 

rationalitet till förmån för en människa utan gränser, i symbios med såväl djur som maskiner. 

Esoterismen innefattar i sin tur en människa som på ett sätt är en del av binära motsatspar, men, 

rörelsen är samtidigt öppen för människans transmutationer i det att hon omformas till nya 

versioner av sig själv. Det esoteriska perspektivet är således en riktning som, liksom Haraways 

cyborg, bejakar förändring och skapar oordning, i det att en etablerad världsordning ifrågasätts.  

Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis har läsningen av Aprilhäxan resulterat i en analys som delats upp i tre 

delar, där de två första behandlat posthumanismen och esoterismen som separata tankegods. 

Det som framkommit vid den posthumanistiska analysen är att karaktären Desirée på många 

sätt kan läsas utifrån Donna Haraways cyborgteori. Det manifesteras av att hon, likt cyborgen, 

är en individ som inte räds gränsernas upplösning och bejakar en världssyn som inte är direkt 

mätbar. Spår av Karens Barads agentiella materialism märks särskilt då Desirée reflekterar över 

elektronernas ständiga ompositionering, något som liknar Barads fenomentanke, och resulterar 

                                                
103 Hagberg, 2013. 
104 Faivre, 2010, s. 1 
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i att en mängd möjligheter framträder och att universum ses som stadd i ständig förändring. 

Desirée är dessutom en människa som delvis består av maskin, vilket lästs som en symbol för 

organismens fusion med tekniken. Maskinen är en förutsättning för att hon ska kunna skriva 

om de marginaliserades liv – sitt liv – något som Haraway i sitt cyborgmanifest beskriver som 

ett sätt att undergräva den vite mannens hegemoniska ställning och att beakta sin rätt till det 

skrivna ordet.  

 Det postmodernistiska har endast behandlats kortfattat i analysen och diskuterades då i 

relation till både modernism och posthumanism. Desirées skrivande är en viktig del i romanen 

och kan ses som ett led i den modernistiskt präglade berättelsen, där jakten på en absolut 

sanning och den heterosexuella kärleken är central. Den synen kan däremot nyanseras, vilket 

synliggörs då hon ger upp skrivandet och accepterar sin del i universum, där hon likt 

elektronerna omskapas i oändlighet. Även här har Barads tes om fenomen varit användbar, då 

Desirées resignation inför sin egen obetydlighet och föränderlighet kan ses som att hon endast 

är en del av världens skeenden. 

 Vad gäller den esoteriska analysen har en central del kretsat kring vikten av att betrakta 

de metafysiska och andliga dimensionerna i Aprilhäxan, och att dessa ibland fungerar som 

förklaringsmodeller. Jag har velat lyfta upp tre aspekter som samverkar i Desirées person – 

vetenskap, metafysik och andlighet – då jag anser att de två senare närmast fått en styvmoderlig 

behandling i tidigare forskning. Det andliga och ibland rent gudomliga är en viktig del i 

romanen och Desirées reflektioner, men ofta har det naturvetenskapliga temat betraktats som 

den överordnade förklaringsmodellen till det som sker i boken. För att förklara det esoteriska 

har tre av Faivres grundläggande komponenter använts; korrespondenserna, föreställningar och 

förmedlingar samt transmutationsupplevelsen. Segerhuvan och rörelsen Benandanti är två 

viktiga inslag som gestaltar det som knyter samman den realistiska världen med den 

överjordiska, där Benandanti rentutav kan betraktas som en tredje värld; ett meskosmos. Även 

i den esoteriska analysen studeras Desirées förvandling närmare, men beskrivs där som att hon 

genomgår en trasmutationsupplevelse. Grunden är dock densamma som i den posthumanistiska 

analysen – att hon förstår sin del i universum. 

Svaret på frågan hur posthumanism och esoterism relaterar till varandra i romanen har 

besvarats i enlighet med den dubbelhet som kunnat utläsas genom en analys av Desirée; hur 

två olika idériktningar kan användas för att belysa hennes karaktär och hur hon sammanfogar 

perspektiven genom sitt sätt att vara.  Den tredje analysdelen har utgått från att Desirées 

karaktär tematiserar idétraditionerna och att hon kan ses som ett center för fusion mellan 
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posthumanismen och esoterismen. Det har framkommit att det eklektiska är en grundsten i båda 

teoribildningarna och att Desirée sammanfogar detta i sitt sätt att se på världen.  

Vidare är en gemensam nämnare att både Barad och esoterismen bejakar det materiella 

i relation till det immateriella, och att de söker finna en brygga mellan dem. Förkastandet av 

den rationella och humanistiska grundtanken att människan är överordnad i världen är en 

central idé inom både riktningarna, även om de önskar uppvärdera olika saker. 

Posthumanismen fokuserar på teknik, djur och miljö medan esoterismen studerar det 

metafysiska och gudomliga.  

Epistemologi och ontologi är även det viktiga spörsmål i idériktningarna, något som 

Desirée kan sägas manifestera i det att hon lämnar jorden och förvandlas, när hon förstår att 

vetande är att vara i världen, en värld hon är oupplösligt förenad med. Mer övergripande är 

förhållandet till förändring en grundsten som förenar perspektiven, då både posthumanismen 

och esoterismen kretsar kring gränsupplösning – i cyborgtanken såväl som i 

transmutationsupplevelsen, men också i det att perspektiven bryter med en dogmatisk 

världsordning präglad av rationalitet och fasta gränser.  

Avslutningsvis har integreringen av två perspektiv i studiet av Aprilhäxan känts 

fruktbar, inte bara på grund av att idériktningarna i sig har mycket att tillföra analysen, utan 

också för att de erbjuder en spännande synvinkel då de sammanförs. Om endast ett perspektiv 

tillfogats analysen hade det kunnat innebära ett mer djupgående studie, men då hade 

korrelationen mellan perspektiven och inte minst dess komplementära egenskaper gått 

förlorade. Utan det esoteriska fältets blick för andliga aspekter hade studiet stannat vid en 

analys av värdsliga ting, där betydelsen av metafysik och andlighet i romanen förbisetts. 

Likafullt hade en ensidigt esoterisk analys kunnat resultera i alltför långtgående abstraktioner, 

där betydelsen av materialitet och kritiken mot subjekt och antropocentrism eventuellt hade 

missats.  

I vidare studier vore det intressant att fortsätta en analys bortom grundläggande 

antaganden om det specifikt mänskliga, för att fortsätta blicka mot aspekter som i realiteten är, 

och har varit, påtagligt närvarande i vår kultur. Andlighet, metafysik, djur, natur, ting, och i allt 

högre grad teknik, är saker som ständigt omger oss och förtjänar en plats inom 

humanvetenskaperna – för att på så sätt öka dess analytiska omfattning. 
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