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Inledning	  

Begreppet ”didaktisk litteratur” har något förlegat över sig. Det för exempelvis tankarna till 

Platons (427-347 f.Kr.) dialoger, Samuel Richardsons (1689-1761) Pamela (1740) och 

François de Voltaires (1694-1778) Candide (1759), men tycks inte höra hemma i den 

postmoderna litteraturen med dess auktoritetskritiska hållning. Om författaren, som Roland 

Barthes påstår, är död finns ingen sensmoral.1 Med tanke på detta är det intressant att John 

Fowles (1926-2005) utpekas som just en didaktisk författare av många kritiker.2 Hans 

romaner är nämligen utpräglat postmoderna och han har i The New York Times beskrivits som 

det engelska språkets första postmoderna författare.3 Kanske beror romanernas didaktik på 

Fowles filosofiska intresse. Han var länge en anhängare av existentialismen: i en intervju 

gjord av litteraturvetaren Susana Onega säger han till exempel att ”I quite like that philosophy 

as a structure in a novel and in a sense I still use it”, även om han inte längre anser sig vara 

existentialist.4 Han har också berättat att hans främsta ambition som författare länge var att 

förändra samhället, även om han så småningom insåg att det nog är en fruktlös förhoppning 

och att en författare bara kan förändra individuella människors syn på livet, i och för sig också 

ett ambitiöst mål.5 Vidare skrev Fowles relativt tidigt under sin litterära karriär det filosofiska 

verket The Aristos: A Self-Portrait in Ideas (1965), där han redogör för sin livsfilosofi. Enligt 

litteraturforskaren Simon Loveday är The French Lieutenant’s Woman (1969) den av Fowles 

romaner som på ett mest enhetligt sätt illustrerar de tankar han framför i The Aristos.6 Denna 

uppsats ämnar undersöka just hur Fowles framför sina filosofiska idéer i romanform och det 

finns således goda skäl att fokusera på just detta verk. 

The French Lieutenant’s Woman utspelar sig i England under mitten av 1800-talet och 

anammar till en början en viktoriansk romankonvention som kan tyckas något malplacerad i 

                                                
1 Roland Barthes, ”The Death of the Author” [urspr. ”La mort de l’auteur”, 1968], övers. Stephen Heath, i 
Image, Music, Text (London, 1977). 
2 Se t.ex. Katherine Tarbox, The Art of John Fowles (Athens, Georgia, 1988), s. 58, Simon Loveday, The 
Romances of John Fowles (London/Basingstoke, 1985), s. 2, Peter Conradi, John Fowles (London/New York, 
1982), s. 24, Jonathan Loesberg, ”The Afterlife of Victorian Sexuality: Foucault and Neo-Victorian Historical 
Fiction”, i CLIO, 2007:36:3, s. 361-389, Literature Resources from Gale, Linköpings universitetsbibliotek, 
Linköping, 
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA169507621&v=2.1&u=link&it=r&p=LitRG&sw=w&asid=f9dc
2e760a61e8eb90785915b08d6028, hämtad 2013-08-24, s. 372. 
3 Sarah Lyall, ”John Fowles, 79, British Postmodernist Who Tested Novel’s Conventions, Dies”, i The New York 
Times, 8.11.2005, http://www.nytimes.com/2005/11/08/books/08fowles.html?pagewanted=all&_r=0, hämtad 
2013-10-24. 
4 Susana Onega, Form and Meaning in the Novels of John Fowles (Ann Arbor/London, 1989), s. 180f. 
5 Carol M. Barnum, ”An Interview with John Fowles”, i MFS Modern Fiction Studies, 1985:31:1, s. 187-203, 
Project Muse, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://muse.jhu.edu/journals/mfs/summary/v031/31.1.barnum.html, hämtad 2013-10-28, s. 188. 
6 Loveday, s. 3. 
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en text skriven under andra hälften av 1900-talet. Så småningom börjar dock berättaren göra 

intrång i romanen, först genom att avbryta berättelsen för filosofiska spekulationer, och sedan 

genom att göra entré i form av en romanperson och handgripligen påverka handlingen genom 

att vrida tillbaka en klocka och låta två olika slut, vilka han hävdar är lika sanna, ske 

samtidigt. Jämsides med dessa postmoderna berättartekniker utspelar sig dock den 

viktorianska roman som utlovas i de första kapitlen, och som skildrar en kärlekshistoria 

mellan huvudpersonerna Charles Smithson och Sarah Woodruff. Kombinationen av romanens 

engagerande intrig och komplexa berättarstruktur kan tänkas vara vad som gjort den så 

populär. 1981 gjorde den då framtida nobelpristagaren i litteratur Harold Pinter film av den, 

med Meryl Streep och Jeremy Irons i huvudrollerna, och romanen har publicerats i flera 

upplagor och översatts till flera språk. I denna uppsats har originalupplagan, nytryckt år 1998 

av Back Bay Books, använts. 

 Vari består då den romanens didaktik som så många kritiker uppmärksammat? 

Litteraturvetaren Katharine Tarbox menar att alla Fowles romaner är uppbyggda kring att 

huvudpersonen blir en bricka i ett ”gudsspel”, en term som kommer att specificeras närmare 

längre fram.7 Genom gudsspelet når huvudpersonen insikten att ”individual existential 

freedom […] is the highest human good”.8 Vidare förklarar hon att Fowles samtidigt utsätter 

läsaren för ett gudsspel som liknar det huvudpersonen måste genomgå, i syfte att åstadkomma 

den förändring av människors syn på livet som han säger sig ha som mål med sitt skrivande.9 

 

Syfte och frågeställning 

The French Lieutenant’s Woman tycks alltså vara en roman som på ett tydligt sätt vill 

interagera med sin läsare. Hur bidrar romanens struktur till denna interaktion, och hur bidrar 

interaktionen i sin tur till läsarens tolkning av texten? Denna frågeställning kommer att 

användas för att öppna upp för en diskussion kring tolkningens premisser i The French 

Lieutenant’s Woman, vilka möjligen även kan ha en mer allmän räckvidd. 

 Uppsatsens syfte är mer precist att undersöka vilka berättartekniska mekanismer i texten 

som formar mötet mellan text och läsare och hur dessa bidrar till det didaktiska budskap som 

romanen tycks formulera. Avsikten är således inte att studera vilka filosofiska idéer Fowles 

ger uttryck för. Istället kommer fokus att ligga på hur han förmedlar sina tankar, även om det 

så klart inte finns någon helt tydlig gräns mellan dessa två aspekter. Den tes som kommer att 

                                                
7 Tarbox, ”godgame”, s. 2ff. 
8 Ibid, s. 4. 
9 Ibid, s. 8f. 
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drivas är att texten aktivt skapar läsaren och hens läsning med hjälp av sin didaktiska form, 

och att detta genererar ett samspel mellan text och läsare. 

 

Teori	  och	  metod	  

För att kunna analysera de berättartekniska mekanismer i texten som verkar i det 

meningsskapande samspelet behövs teorier om hur en text interagerar med sin läsare. I 

föreliggande uppsats kommer framför allt de perspektiv som Shoshana Felman framför i 

artikeln ”Turning the Screw of Interpretation” (1977), i vilken hon diskuterar Henry James 

(1843-1916) kortroman The Turn of the Screw (1898), att användas. Till hjälp för förståelsen 

av artikeln har Lars Nylanders tolkning av Felman utnyttjats för att specificera dess mer 

generella, teoretiska slutsatser och för att definiera ett antal psykoanalytiska begrepp vars 

betydelse hon aldrig gör explicit. Två sådana begrepp som används för att precisera vissa 

aspekter av interaktionen mellan text och läsare är ”överföring” och ”motöverföring”. 

Överföring har inom psykoanalytisk teori att göra med hur analysanden projicerar sina 

känslor för viktiga personer i hens liv på analytikern.10 Analytikern tenderar i gengäld att gå 

in i den roll som projiceras på hen, vilket kallas motöverföring.11 Överfört till litteraturteori 

motsvarar texten analysanden och kritikern analytikern, men precis som inom klinisk 

psykoanalys har det uppmärksammats hur överföringsprocessen är mer komplex än vad som 

tidigare antagits. Nylander beskriver det på följande vis: 

 
I modern tid har många analytiker börjat tala om överföring och mot-överföring som omedvetna 
kommunikativa processer som utgår från analytikern såväl som analysanden, något som 
tydliggör hela komplexiteten i den intersubjektiva fält som den analytiska situationen utgör. Den 
svårighet att upprätthålla en entydig distinktion mellan subjekt och objekt som detta medför 
gäller, som vi sett flera exempel på, också förhållandet mellan läsaren och texten. Läsarens 
analys av texten inbegriper alltid textens analys av sig själv, textens analys av läsaren samt 
läsarens analys av sig själv. Såsom Freud anmärkte ifråga om det sexuella mötet så är vad som 
ser ut som ett möte mellan två i grunden ett möte mellan fyra.12 

 

Dessa fyra delar av överföringsprocessen kommer att fungera som utgångspunkt för hur 

Felmans tankar kan användas i analysen av Fowles roman. 

 I ”Turning the Screw of Interpretation” säger sig Felman vilja undersöka hur berättelsen 

                                                
10 Lars Nylander, ”Psykoanalys och litteratur – den dubbla utmaningen”, i Litteratur och psykoanalys – en 
antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars Nylander (Stockholm, 1986), s. 9-102 [1986a], 
s. 86. 
11 Ibid, s. 86. 
12 Ibid, s. 86, kursiv i original. 
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betyder, snarare än vad den betyder, ett perspektiv denna uppsats delar.13 Hon gör detta 

genom att studera hur romanen interagerar med läsaren. Felman diskuterar mer precist två 

sorters läsare: dels verkliga, individuella kritiker, vars forskning används som primärmaterial 

vid sidan av The Turn of the Screw i hennes artikel, dels textens implicita läsare, ett begrepp 

som definieras nedan. Det är främst den senare som kommer att behandlas i denna uppsats, 

men det kommer även att finnas anledning att titta på specifika kritikers tolkningar. Målet är 

dock inte att i lika hög utsträckning som Felman systematiskt undersöka den tidigare 

forskningen och se den som primärmaterial, utan snarare att föra en dialog med den. 

 Interaktionen mellan text och läsare i The Turn of the Screw består främst i den fälla för 

läsaren som James, enligt Felman, konstruerade The Turn of the Screw som.14 Fällan kommer, 

på grund av textens mångtydighet, att fånga såväl naiva läsare, vilka kommer att tro att 

romanens spöken är verkliga, som sofistikerade sådana, vilka kommer att tro att spökena är ett 

tecken på huvudpersonens galenskap.15 En sofistikerad läsare kommer således att tro sig ha 

genomskådat både romanens huvudperson och dess författare, men är i själva verket duperad 

av texten i dubbel bemärkelse: hen tror sig ha fastställt romanens betydelse (spökena är 

resultatet av ett neurotiskt sinnestillstånd) och hen tror sig ha genomskådat dess försök att få 

läsaren att tro på spökena.16 Detta skulle kunna ses som ett exempel på hur The Turn of the 

Screw tolkar sin läsare: genom att ”förutse” hur en viss sorts läsare kommer att reagera säger 

den något om denna läsare.17 

 Vidare diskuterar The Turn of the Screw själv sin egen konstruktion och de tolkningar den 

ger upphov till. Viljan att finna en otvetydig tolkning av texten speglas i huvudpersonens 

försök att reducera tillvarons mångtydighet till en entydig mening. Genom att på detta sätt 

föregripa de läsningar som den själv kommer att framkalla ”the text puts in perspective, and 

reflects upon, its own dramatization of the quest for proper meaning”.18 På så sätt utför texten 

en sorts tolkning av sig själv. 

 När det gäller läsarens tolkning av sig själv handlar det här inte om att diskutera 

individuella läsares tolkningar av sig själva, utan om att påvisa att en hypotetisk läsares 

tolkning av sig själv oundvikligen påverkar hens tolkning av texten. Felman poängterar att 

”literature has no outside, […] from which one might demystify and judge it […] without 
                                                
13 Shoshana Felman, ”Turning the Screw of Interpretation”, i Literature and Psychoanalysis – The Question of 
Reading: Otherwise, red. Shoshana Felman (Baltimore/London, 1982 [1977]), s. 119. 
14 Ibid, s. 185. 
15 Ibid, s. 186. 
16 Ibid, s. 187. 
17 Felman ger som sagt även exempel på hur verkliga läsare faktiskt reagerat på denna fälla, men då det inte är 
relevant för denna uppsats finns det ingen anledning att redogöra närmare för dessa exempel här. 
18 Ibid, s. 155, kursiv i original. 
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oneself participating in it”.19 En tolkning är aldrig oberoende av läsaren, som, förklarar 

Felman, överhuvudtaget inte kan veta var hen själv befinner sig i förhållande till texten.20 

 Eftersom klargörandet av dessa överföringsmekanismer mellan läsare och text alltså inte 

har med individuella läsare att göra behövs en modell för att förklara vad det är för slags 

läsare det egentligen är texten utför en tolkning av. För detta passar Wolfgang Isers begrepp 

”implicit läsare”. I The Act of Reading (1976) använder han termen i syfte att diskutera en 

läsare som inte tillhör någon kontext eller har några specifika karaktärsdrag.21 Det handlar 

alltså inte om någon verklig läsare, utan om en struktur i texten som ”anticipat[es] the 

presence of a recipient without necessarily defining him”.22 Texten projicerar en roll på denna 

mottagare och definierar därmed den relation som uppstår mellan läsare och text.23 Här finns 

alltså tydliga beröringspunkter med Felman och textens tolkning av läsaren. Hennes analys av 

hur The Turn of the Screw konstruerar en fälla för läsaren kan ses som ett exempel på hur 

texten projicerar en roll på denne. Hos både Iser och Felman handlar det om mekanismer inuti 

texten och hur dessa skapar, eller implicerar, en tänkt läsare.  

 Interaktionen mellan text och läsare föranleds av de glapp i texten som läsaren själv måste 

fylla i genom att projicera mening på texten: ”Whenever the reader bridges the gaps, 

communication begins.”24 Det är det som inte sägs i texten som läsaren hela tiden måste 

förhålla sig till.25 Textens tolkning av sig själv och av läsaren är strukturerad i den, och de 

påverkar läsarens tolkning av sig själv och texten. Projektionerna går alltså både från texten 

till läsaren och från läsaren till texten. Kommunikationen mellan text och läsare skiljer sig 

dock från den mellan människor på så sätt att texten, till skillnad från en annan människa, inte 

kan förändra sig som en reaktion på läsarens projektioner, och det är således läsaren som 

måste anpassa sig efter texten.26 

 Textens tolkning av läsaren, textens tolkning av sig själv och läsarens tolkning av sig själv, 

bidrar alltså alla till läsarens tolkning av texten. En sådan tolkning bör dock inte handla om att 

fastställa textens mening och försöka genomskåda dess tvetydigheter. Felman menar istället 

att en läsning bör: 

 

                                                
19 Felman, s. 200. 
20 Ibid, s. 201. 
21 Wolfgang Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, [Der Akt des Lesens. Theorie 
Ästhetischer Wirkung, 1976] (London, 1978), övers. David Henry Wilson, s. 34. 
22 Ibid, s. 34. 
23 Ibid, s. 34f. 
24 Ibid, s. 169. 
25 Ibid, s. 169. 
26 Ibid, s. 167. 
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attempt not so much to capture the mystery’s solution, but to follow, rather, the significant path 
of its flight; not so much to solve or answer the enigmatic question of the text, but to investigate 
its structure; not so much to name and make explicit the ambiguity of the text, but to understand 
the necessity and the rhetorical functioning of the textual ambiguity. The question underlying 
such a reading is thus not ‘what does the story mean?’ but rather ‘how does the story mean?’27 

 

Detta perspektiv kommer även denna uppsats att använda sig av. Ambitionen är alltså att 

klargöra hur texten, The French Lieutenant’s Woman, verkar och hur dess strukturer bidrar till 

både dess tvetydighet och de överföringsmekanismer som kan urskiljas i den, samt hur dessa 

sammantaget formar romanens didaktik. För att göra detta kommer främst en narratologisk 

analys av berättarstrukturen att göras, där mötet mellan text och läsare står i centrum. 

Parallellerna mellan berättelsenivån, det vill säga den nivå där romanpersonerna och 

handlingen skildras, och berättarnivån, det vill säga den nivå där berättaren och hans 

reflektioner skrivs in i texten, kommer att undersökas. Dessutom kommer de berättartekniska 

grepp som finns på berättarnivån och hur de bidrar till romanens didaktik att utredas. Isers 

teorier om hur textens struktur implicerar en läsare och Felmans tankar om 

överföringsmekanismer mellan text och läsare kommer att utgöra den metodologiska grunden 

för undersökningen av romanens didaktiska dimension. 

 

Disposition 

Efter en presentation av tidigare forskning och en närmare genomgång av ”gudsspelets” 

funktion i romanen följer analysen. Den är uppdelad i två övergripande sektioner, vilka 

behandlar berättelsenivån respektive berättarnivån. I den första kommer ett avsnitt, med 

rubriken ”Charles och Sarah”, att diskutera gudsspelet och de överföringsprocesser som finns 

i relationen mellan romanens två viktigaste romanpersoner, och ett, med rubriken ”Sarah och 

läsaren”, att undersöka hur dessa processer relaterar till läsaren. Den andra sektionen inleds 

med avsnittet ”Berättaren och de två romanerna”. Där utreds de berättartekniska grepp och de 

två olika berättarkonventioner som använd i romanen. Avslutningsvis kommer avsnittet 

”Gudsspelet och interaktionen mellan text och läsare” att analysera hur dessa mekanismer i 

texten kan ses som berättarens gudsspel med läsaren och hur detta skapar romanens didaktiska 

form. 

 

 

 

 
                                                
27 Felman, s. 119, kursiv i original. 
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Tidigare	  forskning	  

En av de tidigaste studierna av The French Lieutenant’s Woman är Elizabeth D. Rankins 

artikel ”Cryptic Coloration in The French Lieutenant’s Woman” (1973). Denna ägnas åt att 

diskutera romanens narrativa grepp, så som berättarens illusionsbrott och de två sluten i syfte 

att visa att de är ”a subtle reinforcement of the concepts of freedom, evolution, survival and 

obsolescence which form the thematic basis for the novel”.28 Rankin är viktig att nämna 

eftersom hon refereras till av många senare forskare. Dessutom utgör hennes koppling av 

tematiken till de narrativa metoderna en grund för den efterföljande forskningen om The 

French Lieutenant’s Woman. 

 Detta slags analyser, med fokus på tematik, narrativa metoder och sambandet däremellan, 

har likväl kritiserats för att de inte förmår redogöra för romanens fulla komplexitet, 

exempelvis av Jane Lasarenko. Hon menar att många tolkningar begränsas av en oförmåga att 

ta hänsyn till alla de ”reading invitations” som Fowles konstruerar och som resulterar i ett 

känslomässigt engagemang i romanpersonerna, ett intellektuellt engagemang i romanens idéer 

och ett estetiskt engagemang i dess konstruktion.29 

 Romanpersonen Sarah Woodruff har vidare inspirerat en del feministiska läsningar av The 

French Lieutenant’s Woman. Dessa finner i allmänhet att Fowles porträttering av kvinnor är 

bristfällig: Susana Onega hävdar till exempel att ”although Fowles has repeatedly defined 

himself as […] a defender of feminist issues, the roots of his imagination are firmly rooted in 

patriarchal humanism”.30 Trots detta har dessa studier ofta varit någorlunda toleranta mot 

Fowles brister som feminist. Doris Y. Kadish skriver exempelvis att Fowles ”treatment of the 

history of women’s emancipation in The French Lieutenant’s Woman” indikerar ett intresse 

för ”kvinnofrågor” och att han inte bär skuld för att han, precis som alla andra, är född in i en 

klass, ett kön och en tidsepok och att ”his writing bears the mark of the inevitable ideological 

limitations” av dessa.31 Det feministiska motivet i The French Lieutenant’s Woman är inte 

centralt för föreliggande uppsats men det är ändå viktigt att poängtera att det, vid sidan av de 
                                                
28 Elizabeth D. Rankin. ”Cryptic Coloration in The French Lieutenant’s Woman”, i The Journal of Narrative 
Technique, 1973:3, s. 193-207, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://www.jstor.org/stable/30225530, hämtad 2013-10-03, s. 193. 
29 Jane Lasarenko, ”From invitation to experience: a narrative of (dis)engagement”, i The Midwest Quarterly, 
1994:36.1, s. 85, Literature Resources from Gale, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping,  
http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA15857257&v=2.1&u=link&it=r&p=LitRG&sw=w&asid=8611
5b94eda156f042114a491eabeefd, hämtad 2013-08-23, s. 85. 
30 Susana Onega, ”Self, World, and Art in the Fiction of John Fowles”, i Twentieth Century Literature, 1996:1, 
John Fowles Issue, s. 29-57, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://www.jstor.org/stable/441674, hämtad 2013-08-27, s. 51. 
31 Doris, Y. Kadish, ”Rewriting Women’s Stories: ’Ourika’ and ’The French Lieutenant’s Woman’”, i South 
Atlantic Review, 1997:62:2, s. 74-87, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 
http://www.jstor.org/stable/3200841, hämtad 2013-09-20, s. 85. 
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Rankin-inspirerade tematisk-formalistiska tolkningarna, även finns mer ideologiskt inriktade 

läsningar av Fowles. 

 Nylander, vars introduktion till Felman används som stöd i uppsatsens teoretiska del, har 

även gjort en renodlat psykoanalytisk tolkning av The French Lieutenant’s Woman i sin 

artikel ”Fantasm, fantasi och fiktion: en lacansk läsning av John Fowles, Den franske 

löjtnantens kvinna” (1986). Som titeln anger är det främst Jacques Lacan Nylander använder 

sig av i syfte att ”analysera interaktionen mellan det Imaginära och det Symboliska”.32 Dessa 

begrepp tas inte upp i föreliggande uppsats och Nylanders artikel har därför snarast fungerat 

som inspiration, men kommer inte att diskuteras speciellt mycket i analysen. 

 En lite annan syn på Fowles verk ges i Simon Lovedays The Romances of John Fowles 

(1985). Loveday menar att Fowles romaner tillhör genren romanser.33 Inte heller detta är 

speciellt relevant för denna uppsats, däremot kommer Lovedays diskussion kring 

romanpersonen Sarah och hennes intentioner att tas upp i diskussionen kring relationen 

mellan Sarah och läsaren. 

 Jonathan Loesbergs artikel ”The Afterlife of Victorian Sexuality: Foucault and Neo-

Victorian Historical Fiction” (2007) undersöker med hjälp av Michel Foucault hur samtiden 

speglas i synen på viktorianernas sexualitet och hur detta kan ses i tre 1900-talsromaner, 

varav en är The French Lieutenant’s Woman, och deras skildringar av 1800-talets England. 

Utan att ha direkt relevans för denna uppsats är Loesberg, som kallar sig för en ”pedantisk 

viktorianist”, användbar på grund av sin diskussion om förhållandet mellan viktorianska och 

postmoderna stildrag i Fowles roman.34 

 Även Susana Onega analyserar hur viktorianska och postmoderna berättartekniker 

kombineras i The French Lieutenant’s Woman, vilket varit användbart för uppsatsens 

diskussion kring detta.35 

 Eftersom begreppet ”postmodern” kan ha varierande betydelser krävs en specificering av 

vad det är som är postmodernt i The French Lieutenant’s Woman. För detta har Daniel 

Pundays artikel ”Meaning in Postmodern Worlds: The Case of The French Lieutenant's 

Woman” använts. Punday fokuserar på textens ”multiple ontologies”, i form av metafiktiva 

inslag.36 Han menar att dessa inslag är nödvändiga för att tydliggöra romanens 

                                                
32 Lars Nylander, ”Fantasm, fantasi och fiktion: en lacansk läsning av John Fowles, Den franske löjtnantens 
kvinna”, i Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars 
Nylander (Stockholm, 1986), s. 319-351 [1986b], s. 320. 
33 Loveday, s. 7ff. 
34 Loesberg, s. 369. 
35 Onega, s. 71ff. 
36 Daniel Punday, ”Meaning in Postmodern Worlds: The Case of The French Lieutenant’s Woman”, i 
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existentialistiska tematik.37 För att åstadkomma den självreflektion som utgör en viktig del av 

mycket postmodern litteratur krävs att texten består av två olika nivåer, där den ena kan 

ifrågasätta den andra.38 De postmoderna inslagen i The French Lieutenant’s Woman består 

alltså i dess explicita användande av berättarnivåns reflektioner kring berättelsenivån. 

Pundays artikel utgör grunden för hur begreppet ”postmodern” används i uppsatsen men 

kommer inte att refereras till i någon större utsträckning i analysen. 

 I Keith M. Bookers artikel ”What We Have Instead of God: Sexuality, Textuality and 

Infinity in The French Lieutenant’s Woman” (1991) diskuteras motiven sexualitet, textualitet 

och oändlighet i romanen och hur de hänger ihop. Viktig för denna uppsats är hans diskussion 

om läsarens möjlighet att ”reach a final interpretation of the text” och parallellen mellan 

Charles tolkning av Sarah och läsarens tolkning av texten.39 

 En närliggande fråga tas upp i Patricia Hagens artikel ”Revision Revisited: Reading (And) 

The French Lieutenant’s Woman” (1991), där hon diskuterar hur romanen förhåller sig till 

läsning och till olika former av revidering, till exempel av världsbild, av uppfattningar om 

personer och av texter. Det intressanta med Hagens artikel för den här uppsatsen är hur hon 

diskuterar läsarens, författarens och romanpersonernas förhållande till varandra och till denna 

läsnings- och revideringsprocess: ”within the novel the roles of author, reader, and character 

overlap, blurring the boundaries between them, because all are engaged in the same basic 

constructivist quest”.40 

 Allra viktigast för denna uppsats är dock Tarbox studie The Art of John Fowles (1988), där 

hon beskriver hur hans romaner är uppbyggda kring det ovan nämnda gudsspelet.41 Detta 

begrepp är centralt för uppsatsen och kommer även att användas i metodiskt syfte, varför det 

förklaras under en egen rubrik nedan. Först kan det dock vara värt att påpeka att även andra 

kritiker uppmärksammat ungefär samma mönster i Fowles romaner.  

                                                
Contemporary Literary Criticism, 1997:287, s. 313-343, Literature Recources from Gale, Linköpings 
universitetsbibliotek, Linköping, 
http://go.galegroup.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ps/i.do?id=GALE%7CH1100098882&v=2.1&u=link&it=r&p=LitRG
&sw=w&asid=2e8d747e1cf3f1a3c941b4869c3c118d, hämtad 2013-09-28, stycke 3. Då texten endast finns 
tillgänglig i HTML-format är det inte möjligt att ange sidnummer, därför anges istället stycken. 
37 Punday, stycke 16. 
38 Ibid,, stycke 16. 
39 Keith M. Booker, ”What We Have Instead of God: Sexuality, Textuality and Infinity in ’The French 
Lieutenant’s Woman’”, i NOVEL: A Forum on Fiction, 1991:2, s. 178-198, JSTOR, Linköpings 
universitetsbibliotek, Linköping, http://www.jstor.org/stable/1345562, hämtad 2013-08-27, s. 187. 
40 Patricia Hagen, ”Revision Revisited: Reading (And) The French Lieutenant’s Woman”, i College English, 
1991:53:4, s. 439-451, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, http://www.jstor.org/stable/378019, 
hämtad 2013-08-27, s. 441. 
41 Tarbox, s. 3. 
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 Dwight Eddins nämner även han gudsspelet i artikeln ”John Fowles: Existence as 

Authorship” (1976), där han beskriver hur romanpersonerna i Fowles tre första romaner går 

igenom en process som gör dem till existentialister istället för essentialister.42 Onega redogör 

å sin sida för hur Fowles romaner och noveller ”share a single unifying topos: that of the 

young hero's quest for maturation and cosmic integration, usually carried out simultaneously 

in its archetypal, psychological and existentialist versions”.43 Eddins och Onegas slutsatser är 

dock mycket lika Tarbox och kommer att användas sparsamt eftersom Tarbox undersökning 

av gudsspelet är den tydligaste och följaktligen kommer att utgöra uppsatsens utgångspunkt. 

En förklaring av hur hon använder termen ”gudsspelet” följer därför nedan.  

 

Gudsspelet 

Tarbox menar, i likhet med många andra kritiker, att Fowles förmedlar sin filosofi till läsaren 

genom att utsätta hen för samma process som huvudpersonen tvingas gå igenom, en process 

hon benämner med termen ”gudsspelet”.44 Begreppet är hämtat från Fowles först skrivna, om 

än inte först publicerade, roman The Magus (1977), men Tarbox använder den för att 

analysera alla Fowles verk.45 För att klargöra vad begreppet innebär kan det dock vara 

lämpligt att utgå från dess ursprungstext. 

The Magus handlar om och är berättad av Nicolas Urfe, en ung man som är missnöjd med 

sig själv och sitt liv utan att veta varför. Den ”magiker” som benämns i titeln heter Conchis 

och han är en man med resurser nog att konstruera en metateater, där gränsen mellan illusion 

och verklighet upplöses för Nicholas. Han presenterar honom för en kvinna, Lily, som påstås 

vara alltifrån ett spöke till schizofren, och som slutligen får Nicholas att förälska sig i henne, 

förför honom och sedan genast överger honom. Conchis konstruerar vidare Nicholas före 

detta flickväns självmord, vilket visar sig vara ett påhitt, kidnappar honom och låter honom 

sitta som domare i en skenrättegång där alla som deltagit i gudsspelet står anklagade. 

Det är en komplex roman och varje gång Nicholas tror sig förstå vad det handlar om visar 

det sig att han bara stött på ytterligare en illusion. Conchis tycks hela tiden vara den som styr 

det hela, motsvarigheten till den gud som spelet fått sitt namn efter. De andra 

romanpersonerna framstår ibland som brickor i hans spel i lika hög grad som Nicholas, och 
                                                
42 Dwight Eddins, ”John Fowles: Existence as Authorship”, i Contemporary Literature, 1976:17:2, s. 204-222, 
JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, http://www.jstor.org/stable/1207665, hämtad 2013-08-27, 
s. 204. 
43 Onega, 1996, s. 39. 
44 Tarbox, s. 9. 
45 Notera att detta är en andra, av Fowles reviderad, upplaga. Enligt Tarbox skiljer den sig främst från den första, 
publicerad 1956, på så sätt att ”the prose is cleaner, the dialogue less cumbersome, and the supernatural element 
virtually effaced”, ibid., s. 12. 
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ibland som känslokalla skådespelare som spelar med i Conchis manipulativa metateater 

endast för ekonomisk vinning. Gudsspelet syfte är att åstadkomma ett existentiellt 

uppvaknande hos Nicholas: ”The major lesson Nicholas must learn […] is that he is leading 

an inauthentic life. He has established a persona for himself that he tries to project to the 

world.”46 

På vilket sätt försöker då Fowles lära läsaren samma sak som Conchis försöker lära 

Nicholas? Tarbox beskriver mekanismen på följande vis: 

 
John Fowles is the true magus of this novel. Because he has Nicholas tell the story as it happened 
to him, without an intervening hindsight, he allows Conchis to perform the same operations upon 
the reader that he does upon Nicholas. Fowles makes the reader Nicholas’s fellow initiate and 
tests the perception and understanding of both equally […] it is Fowles’s hope that, by watching 
Nicholas struggle and err, the reader will supersede him in understanding.47 

 

Fowles utsätter med andra ord läsaren för samma gudsspel som romanens mentor utsätter 

huvudpersonen för. Läsaren vet aldrig om Nicholas avslöjat spelets syfte och regler eller om 

han ännu en gång blivit lurad. Enligt Tarbox är detta dock inte specifikt för The Magus utan 

genomgående för alla Fowles romaner. I mer generella termer beskriver hon hur gudsspelet 

består av en något narcissistisk huvudperson som mer eller mindre medvetet vantrivs med sitt 

liv utan att veta varför, och som upptäcks av en välvillig magiker som tar på sig rollen som 

mentor åt huvudpersonen.48 Denna mentor leder huvudpersonen genom gudsspelet, som är en 

sorts metateater, ”designed to upset, disorient, and in all ways distress the ’initiate’”.49 Målet 

för gudsspelet är att dekonstruera huvudpersonens falska identitet och sedan lämna hen att 

återuppbygga sig själv i ny form, vilket ska leda till insikten att ”individual existential 

freedom [...] is the highest human good”.50 Vidare poängterar Tarbox att det inte bara är 

huvudpersonen som deltar i gudsspelet utan även läsaren, som måste genomgå en liknande 

process: ”the same operations the protagonist performs, the reader must perform as well”.51 

Hur spelet fungerar i The French Lieutenant’s Woman kommer att diskuteras närmare i 

analysen. 

 

 

                                                
46 Tarbox, s. 16. 
47 Ibid, s. 31. 
48 Ibid, s. 2f. Beteckningen ”mentor” kommer härefter att användas i uppsatsen eftersom ordet ”magiker” för 
tankarna till övernaturliga fenomen. 
49 Ibid, s. 3. 
50 Ibid, s. 4. 
51 Ibid, s. 8. 
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Berättelsenivå	  

I det följande avsnittet kommer överföringsmekanismerna på textens berättelsenivå att 

analyseras genom en undersökning av hur de verkar mellan romanpersonerna Charles och 

Sarah. Hur dessa mekanismer påverkar även läsaren kommer också att diskuteras. 

 

Charles och Sarah 

Som nämndes i inledningen går det att identifiera tre faser i Tarbox version av gudsspelet: 

1. Utgångsläget, huvudpersonen vars liv lider brist på autenticitet. 

2. Mentorns metateater i syfte att dekonstruera huvudpersonens identitet. 

3. Mentorns övergivande av huvudpersonen och dennes rekonstruktion av sig själv. 

Den första fasen är tydlig och kräver ingen längre utläggning. Charles skildras i romanens 

början som en tidstypisk viktoriansk gentleman som, trots att han tycks leva ett perfekt liv, har 

”a general sentiment of dislocated purpose”.52 Även om han anser sig vara förmer än sin 

omgivning tenderar han att anpassa sitt liv efter de förväntningar den ställer på honom, vilket 

han i sina mer klarsynta stunder är vagt medveten om. Detta märks inte minst i det val av 

fästmö som han, när bröllopet närmar sig, börjar ifrågasätta: 

 
Ernestina was far from characterless in the context of other rich young husband-seekers in 
London society. But was that the only context – the only market for brides? It was a fixed article 
of Charles’s creed that he was not like the great majority of his peers and contemporaries. […] 
So? In this vital matter of the woman with whom he had elected to share his life, had he not been 
only too conventional? Instead of doing the most intelligent thing had he not done the most 
obvious? (129f) 

 

Charles framställs alltså som oförmögen att förena sina val med de förväntningar han har på 

sig själv och livet. 

Charles mentor är Sarah Woodruff som, på grund av sin förmåga att se människor ”as they 

were and not as they tried to seem” (52) förstår hans potentiella individualitet. I den 

metateater hon konstruerar använder hon överföringsprocesser: hon både projicerar de roller 

som hon önskar att Charles ska inta på honom och accepterar, åtminstone delvis, de roller han 

och resten av samhället projicerar på henne. Enligt Tarbox projicerar Charles ”all the 

repressed contents of his psyche” på Sarah.53 Det är dock i lika hög grad hon som projicerar in 

tolkningar av sig själv i Charles medvetande, vilket strax kommer att framgå. 

                                                
52 John Fowles, The French Lieutenant’s Woman (New York, 1969), s. 11. Sidhänvisningar ges härefter inom 
parentes i den löpande texten. 
53 Tarbox, s. 66. 
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I romanens inledning presenteras Sarah som ”poor Tragedy” (8), en kvinna som blivit 

galen av sorg efter att ha blivit övergiven av Varguennes, den franska löjtnant hon förälskat 

sig i. Fowles bekräftar till en början detta intryck genom att beskriva hur Sarah ägnar långa 

stunder åt att stirra ut mot det hav Varguennes anlände från och försvann tillbaka till. Tarbox 

menar att Charles tenderar att föreställa sig att Sarah ständigt är i behov av hans hjälp.54 Han 

tänker på henne som en kvinna i nöd, och han spelar villigt gentlemannen som erbjuder henne 

beskydd: ”My good woman, we can’t see you here without being alarmed for your safety 

[…]” (10), ”I dread to think, Miss Woodruff, what would happen if you should one day turn 

your ankle in a place like this […]” (118). 

 Fowles låter också Sarah spela rollen som den fallna kvinnan. Genom att på ett, för den 

viktorianska tiden, explicit sätt bekänna sin affär med Varguennes, lockar hon Charles att se 

henne som en sexuell varelse: 

 
He saw the scene she had not detailed: her giving herself. He was at one and the same time 
Varguennes enjoying her and the man who sprang forward and struck him down; just as Sarah 
was to him both an innocent victim and a wild, abandoned woman. Deep in himself he forgave 
her her unchastity; and glimpsed the dark shadows where he might have enjoyed it himself. 
(176) 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur Sarah intar en roll och projicerar de förväntningar den 

skapar på Charles, vilket styr hur han ser inte bara henne utan också sig själv. Nylander 

formulerar det som att ”Charles […] dras in i Sarahs berättelse och alltmer börjar att finna sitt 

sanna jag i den position som Varguennes’ frånvaro ställt ledig åt honom”.55 Det är genom att 

utnyttja de två roller som Charles tillskriver Sarah, ”an innocent victim and a wild, abandoned 

woman”, som hon så småningom lyckas få honom att förföra henne. Genom att låtsas ha 

stukat benet och därmed framstå som fullständigt hjälplös får Sarah Charles att förstå ”why 

her face haunted him, why he felt this terrible need to see her again: it was to possess her, to 

melt into her, to burn, to burn, to burn to ashes on that body and in those eyes” (347), och 

vetskapen om att hon redan är befläckad eliminerar hans gentlemannaskrupler. 

 Charles förälskelse i, och så småningom förförelse av, Sarah distanserar honom från det 

samhälle han tillhör. Som Sarah anmärker när hon berättar om sitt hemlighållande av 

förhållandet med Varguennes var det svårt att återgå till sanningen när hon väl börjat bedra 

Mrs Talbot, som hon arbetade som guvernant hos när hon träffade honom. Berättaren påpekar 

att ”[t]hat might have been a warning to Charles” (172), men det är en varning han inte 

                                                
54 Tarbox, s. 63f. 
55 Nylander, 1986b, s. 331. 
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uppmärksammar. Lika omöjligt som det är för Sarah att berätta om Varguennes för Mrs 

Talbot är det för Charles att delge Ernestina sina möten med Sarah när han väl hemlighållit 

det första. Genom att på detta sätt bryta mot sociala konventioner börjar Charles se sig själv 

som en utstött, och det blir därmed lättare att fortsätta bryta mot dem och träffa Sarah fler 

gånger, för att slutligen ge efter för sina egna och hennes drifter och förföra henne. 

 Gudsspelets sista steg, huvudpersonens rekonstruktionsfas, inleds så fort Charles lämnar 

hotellrummet när han förstått att Sarah ljugit för honom och att han i själva verket 

manipulerats till att ta hennes oskuld. Tarbox förklarar hur det, på grund av hans relation till 

Sarah, som går ”far outside the bounds of propriety”, har blivit ”impossible for him to return 

to his former life”,56 och efter att han rannsakat sig själv inser Charles att det, trots hennes 

manipulationer, är Sarah han vill ha. Han ger sin tjänare, Sam, ett brev att överlämna till 

henne där han förklarar sin intention att gifta sig med henne så fort han brutit sin förlovning 

med Ernestina, men av egenintresse överlämnar Sam aldrig brevet, och när Charles återvänder 

till hotellet är Sarah spårlöst försvunnen. Detta tvingar in Charles i den rekonstruktionsfas 

som får honom att försöka återuppbygga sig själv på egen hand. Trots att han kommit till 

insikten att han genom det liv han valt att leva ”had become, while still alive, as if dead” 

(363), hänger han upp den nyförvärvade frihet som han därmed erövrar på Sarah, som för 

honom ”did stand, however banally, for the pure essence of cruel but necessary […] freedom” 

(366). Hans individualitet är därmed fortfarande inte helt förverkligad; för att den ska bli det 

måste han förmå välja sitt liv aktivt utan Sarahs inblandning istället för att fortsätta använda 

henne som projektionsyta för sin frihetslängtan. Som Tarbox påpekar måste ”[t]he one who is 

elect […] make a conscious choice to live his real life in the world, but choosing once is not 

enough. Charles […] has to suffer anew each day for the freedom he stole”.57 Efter månader 

på resande fot, i ett försök att fly såväl sitt skamfilade rykte i England efter att Mr. Freeman, 

Ernestinas far, tvingat honom att underteckna ett papper där han avsäger sig sin status som 

gentleman, som sin förtvivlan över att försöken att hitta Sarah inte ger resultat, börjar Charles 

inse att han trots dessa konsekvenser inte ångrar sina val:  

 
When he had had his great vision of himself freed from his age, his ancestry and class and 
country, he had not realized how much the freedom was embodied in Sarah; in the assumption of 
a shared exile. He no longer much believed in that freedom; he felt he had merely changed traps, 
or prisons. But yet there was something in his isolation that he could cling to; he was the outcast, 
the not like other men, the result of a decision few could have taken, no matter whether it was 
ultimately foolish or wise. From time to time the sight of some newly wed couple would remind 
him of Ernestina. He would search his soul then. Did he envy them or pity them? He found that 

                                                
56 Tarbox, s. 71. 
57 Ibid, s. 5. 
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there at least he had few regrets. However bitter his destiny, it was nobler than that one he had 
rejected. (427f) 

 

Fowles visar alltså hur Charles börjar förstå att även utan Sarah är den frihet han erövrat värd 

alla uppoffringar. 

 Sammanfattningsvis går det att konstatera att gudsspelets paradox är att de skildrade 

överföringsprocesser mellan Charles och Sarah, vilka får honom att avsäga sig sitt 

autenticitetslösa liv, också står i vägen för att han slutgiltigt ska kunna forma ett nytt 

självständigt sådant. Hans intresse för Sarah väcks av hans tro att hon är en hjälplös kvinna i 

nöd; hans insikt om henne som en sexuell varelse driver honom vidare att bryta mot de sociala 

regler som gäller för en man i hans ställning; hans hopp om att hon ska ge honom frihet om 

han bara överger sitt gamla liv får honom att bryta sig loss från de band som binder honom till 

det. Det är hela tiden de tolkningar han gör av vem Sarah är som driver honom vidare mot 

individualitet. I slutändan måste han dock visa sig förmögen att fortsätta på egen hand, utan 

henne, och det när han, i hennes frånvaro, börjar ifrågasätta sina egna projektioner, som han 

kan åstadkomma detta: “he became increasingly unsure of the frontier between the real Sarah 

and the Sarah he had created in so many such dreams” (429). Efter att han i det sista slutet, 

där Sarah avvisar honom, insett att hon är mer komplex än de projektioner av henne som han 

skapat är han till slut redo att sätta sin tilltro enbart till sig själv: 

 
[…] he has at last found an atom of faith in himself, a true uniqueness, on which to build; has 
already begun, though he would still bitterly deny it […] to realize that life, however 
advantageously Sarah may in some ways seem to fit the role of Sphinx, is not a symbol, is not 
one riddle and one failure to guess it, is not to inhabit one face alone or to be given up after one 
losing throw of the dice; but is to be, however inadequately, emptily hopelessly into the city’s 
iron heart, endured. (467) 

 

Sarah är ingen sfinx och hon kan inte ge Charles vare sig liv eller frihet. Hans insikt om detta 

finns dock bara i det sista slutet, vilket det finns anledning att återkomma till senare i denna 

uppsats. 

 

Sarah och läsaren 

Som nämndes i inledningen menar Tarbox att Fowles “desires in his fiction to allow the 

reader the same psychoanalytic, reconstructive experience as the protagonist”.58 Han försöker 

åstadkomma detta delvis genom att låta läsaren befinna sig i samma situation i förhållande till 

gudsspelet som huvudpersonen. I The French Lieutenant’s Woman innebär detta bland annat 

                                                
58 Tarbox, s. 9. 
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att läsaren aldrig ges anledning att betvivla de roller som Fowles låter Charles projicerar på 

Sarah. Till en början tycks faktiskt psykisk labilitet vara den mest rimliga förklaringen till 

hennes beteende och när hon berättar för Charles om sin affär med Varguennes finns det 

ingen anledning att misstänka att hon ljuger. När hennes bedrägeri väl uppdagas är det därför 

lika oförklarligt för läsaren som för Charles. Därmed sker överföringen inte bara mellan 

romanpersonerna Charles och Sarah; även läsaren gör hela tiden felaktiga tolkningar av henne 

och blir därmed lika manipulerad som Charles. 

 Sarah är alltså central för både Charles förståelse av sig själv och läsarens förståelse av 

romanen. Booker menar att hon är för Charles vad The French Lieutenant’s Woman är för 

läsaren: ”Just as Charles can never reach a final interpretation of Sarah, so can we as readers 

never reach a final interpretation of the text in which she appears and to which she gives the 

title.”59 Till skillnad från Charles har många kritiker dock inte nöjt sig med att acceptera att 

Sarah inte är någon sfinx vars gåta kräver ett svar, utan försökt tolka henne på olika sätt. Det 

följande avsnittet kommer att diskutera två av dessa tolkningar. 

Sarah kan som sagt ses som den mentor som iscensätter gudsspelets metateater. Tarbox 

hävdar att hon konstruerar gudsspelet ”in order to save” Charles, eftersom hon ”sees that he 

has the potential to become existentially aware”.60 Hon har planerat hela processen redan från 

början, menar Tarbox, ett påstående som kan tyckas vara något bristfälligt underbyggt med 

tanke på att det baseras på att Sarahs ”expression was strange, almost calm, as if what he had 

said had confirmed some deep knowledge in her heart” (124), en beskrivning som följer efter 

att Charles gjort ett uttalande om Varguennes som så småningom kommer att gälla även 

honom själv.61 Det är fullt möjligt att Sarah genomför metateatern på ett beräknande och 

strategiskt sätt, men det är också möjligt att hon improviserar enbart i syfte att behålla Charles 

uppmärksamhet så länge som möjligt eftersom hon, som hon själv säger, älskar honom. Något 

tydligare svar än så ger Sarah aldrig, tvärtom poängterar hon själv att hennes handlingar 

varken kan eller bör förklaras: 

 
’You have given me the consolation of believing that in another world, another age, another life, 
I might have been your wife. You have given me the strength to go on living … in the here and 
now. […] There is one thing in which I have not deceived you. I loved you … I think from the 
moment I saw you. In that, you were never deceived. What duped you was my loneliness. A 
resentment, an envy, I don’t know. I don’t know. […] Do not ask me to explain what I have 
done. I cannot explain it. It is not to be explained.’ (355) 

  

                                                
59 Booker, s. 187. 
60 Tarbox, s. 70. 
61 Ibid, s. 71. 
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Sarah försöker här förmedla den insikt Charles inte når förrän på sista sidan, att hon inte är en 

sfinx vars gåta är en nyckel till någonting. Poängen är själva det faktum att hon inte kan 

förstås. 

 Ett annat exempel på en orimlig tolkning av Sarah är den Loveday framför. Till skillnad 

från Tarbox menar han att ”Sarah’s fabulation is pathological rather than merely purposeful”, 

och att ”she can only love what she cannot get”.62 Loveday förklarar detta på följande sätt: 

“She loves Varguennes because he is married and Charles because he is engaged, and when 

Charles breaks his engagement she flees him […] it seems that the unattainable is all that she 

can love”.63 Dessa argument är emellertid lätta att avfärda. När Sarah får reda på att 

Varguennes är gift har hon redan slutat älska honom, och när hon lämnar hotellrummet i 

Exeter utan att lämna några spår efter sig tror hon att Charles är på väg för att återförenas med 

Ernestina, inte att han avser bryta sin förlovning. Det intressanta är dock inte varför Loveday 

gör den tolkning han gör utan att detta är ännu ett exempel på ett försök att förklara Sarah och 

hennes intentioner trots att texten endast lämnar tvetydiga och motstridiga besked därom. 

 Tarbox och Lovedays resonemang och de helt motsatta slutsatser de resulterar i är två 

tydliga exempel på problemet med att försöka förklara Sarah. Hon är en romanperson och de 

enda intentioner som kan tillskrivas henne är de som finns i texten. I denna text ges aldrig 

några tydliga svar på vem hon är och vad hon egentligen betyder eftersom hon antingen 

skildras ur Charles eller berättarens subjektiva perspektiv, eller visar sig ha hittat på delar av 

sin historia när hon själv tar till orda. Precis som när det gäller spökena i James The Turn of 

the Screw är texten konstruerad så att Sarah kan tolkas på flera olika sätt. Det finns här tydliga 

paralleller till de problem som Felman identifierar i tolkningarna av James roman:  

 
In seeking to ‘explain’ and master literature, in refusing, that is, to become a dupe of literature, 
in killing within literature that which makes it literature – its reserve of silence, that which, 
within speech, is incapable of speaking, the literary silence of a discourse ignorant of what it 
knows – the psychoanalytic reading, ironically enough, turns out to be a reading which represses 
the unconscious, which represses, paradoxically, the unconscious which it purports to be 
‘explaining.’64 

 

Även om Felman här specifikt diskuterar psykoanalytiska kritiker går hennes resonemang att 

applicera på varje läsare som försöker bemästra en text, eller någon del av den, genom att 

fastställa dess betydelse. Sarahs intentioner och vem hon är kan ses som en av de aspekter av 

The French Lieutenant’s Woman som bara förminskas och förträngs när en förklaring 

                                                
62 Loveday, s. 74. 
63 Ibid, s. 74. 
64 Felman, s. 193, kursiv i original. 
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projiceras på den. Charles ger uttryck för känslan att ”she were [sic] trying to tell him 

something she could not say in words” (464). Hennes mening är alltså ”that which within 

speech is incapable of speaking”, och som Felman poängterar innebär: 

 
to actually read the unreadable, to impose a meaning on it, […] precisely not to read the 
unreadable as unreadable, but to reduce it to the readable, to interpret it as if it were […] 
readable. […] To read on the basis of the unreadable would be […] to ask not what does the 
unreadable mean, but how does the unreadable mean?65 

 

Det går således att konstatera att Sarahs funktion i texten är att vara Charles mentor i 

gudsspelet, en katalysator för hans utveckling och en projektionsyta för både honom och 

läsaren, det vill säga att diskutera hur hon betyder, men inte att försöka utröna varför och hur 

medvetet hon är något av detta, det vill säga att diskutera vad hon menar. ”I am not to be 

understood” (452), för att använda Sarahs egna ord, som riktar sig inte bara till Charles utan 

även till läsaren. 

 Att, som Booker, hävda att Charles oförmåga att tolka Sarah är en parallell till läsarens 

oförmåga att tolka texten är alltså inte felaktigt, men det är otillräckligt. Det handlar inte bara 

om en analogi, utan om att Sarah är själva den mekanism, eller åtminstone en av de 

mekanismer, i texten som gör den svår att tolka. Hon kan därmed sägas ha en didaktisk 

funktion i romanen på så sätt att hon lär Charles något om sig själv, men också därför att hon 

används för att belysa problematiken i tolkandet av såväl andra människor som texter. Vilka 

andra mekanismer i romanen som också kan sägas ha en didaktisk funktion kommer att 

utredas i nästa avsnitt. 

 

Berättarnivå	  

Detta avsnitt behandlar de berättartekniska grepp som finns i The French Lieutenant’s Woman 

och hur dessa interagerar med läsaren och därmed formar dennes tolkning av texten. 

 

Berättaren och de två romanerna 

The French Lieutenant’s Woman är i själva verket två romaner i en text. Tarbox konstaterar 

att Fowles ”weaves two novels together”, en viktoriansk och en modern.66 Onega menar att 

detta åstadkoms genom att romanen under de tolv första kapitlen inrättar sig i en viktoriansk 

romankonvention i form av en berättare som hela tiden kommenterar berättelsen och försöker 

                                                
65 Felman, s. 142f, kursiv i original. 
66 Tarbox, s. 80. 
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överbrygga glappet mellan text och verklighet för att ge ett realistiskt intryck.67 Ett exempel 

på detta finns redan i romanens tredje stycke, där berättaren beskriver piren i Lyme Bay: 

 
Primitive yet complex, elephantine but delicate; as full of subtle curves and volumes as a Henry 
Moore or a Michelangelo; and pure, clean, salt, a paragon of mass. I exaggerate? Perhaps, but I 
can be put to the test, for the Cobb has changed very little since the year of which I write; though 
the town of Lyme has, and the test is not fair of you lock back towards land. (4) 

 

Med sin retoriska fråga bryter berättaren plötsligt in i berättelsen, och med den efterföljande 

kommentaren gör han anspråk på en viss autenticitet. Onega förklarar att detta är ett typiskt 

viktorianskt stildrag: viktorianska författare hade som ambition att avbilda verkligheten i sina 

romaner, vilket de försökte åstadkomma bland annat genom att använda en allvetande 

berättare som, på grund av sin fullständiga överblick över händelseförloppet, kunde ge en 

objektiv beskrivning av det.68 Genom att använda denna sorts berättare ges romanen alltså ett 

viktorianskt intryck trots att den är skriven på 1960-talet. 

 Berättarens allvetande visar sig dock vara begränsat. I det trettonde kapitlet förvandlas han 

plötsligt från en konventionell 1800-talsberättare till en filosoferande postmodernist. Kapitel 

12 avslutas med två frågor: 

 
 Who is Sarah? 
 Out of what shadows does she come? (94) 
 

Det efterföljande kapitel 13 inleds med svaret ”I do not know. This story I am telling is all 

imagination” (95), följt av en utläggning om berättarens respekt för Sarahs integritet: ”I can 

follow her where I like? But possibility is not permissibility” (96). Vidare säger han sig vara 

oförmögen att styra sina romanpersoner: ”[…] I do not fully control these creatures of my 

mind […]” (97), och försöker därmed avsäga sig den allsmäktighet han i egenskap av implicit 

författare haft. Istället för att imitera en viktoriansk bild av gud har han en mer modern 

version som förebild: 

 
There is only one good definition of God: the freedom that allows other freedoms to exist. And I 
must conform to that definition. 
 The novelist is still a god, since he creates (and not even the most aleatory avant-garde 
modern novel has managed to extirpate its author completely); what has changed is that we are 
no longer the gods of the Victorian image, omniscient and decreeing; but in the new theological 
image, with freedom our first principle, not authority. (97) 

 

                                                
67 Onega, 1989, s. 71ff. 
68 Ibid, s. 72. 
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Att på detta sätt ge romanpersonerna frihet menar han ska leda till en berättelsens autenticitet:  

 
novelists write for countless different reasons […] Only one same reason is shared by all of us: 
we wish to create worlds as real as, but other than the world that is. Or was. This is why we 
cannot plan. We know a world is an organism, not a machine. We also know that a genuinely 
created world must be independent of its creator; a planned world (a world that fully reveals its 
planning) is a dead world. It is only when our characters and events begin to disobey us that they 
begin to live. (96, kursiv i original) 

 

Genom sina illusionsbrytanden och metafiktiva diskussioner menar berättaren alltså att han 

skapar en ny sorts autenticitet, en modern istället för en viktoriansk sådan. Hans ovilja att 

agera som om han vore allsmäktig visar sig dock vara ett maner snarare än en uppriktig 

intention. Som han lite underfundigt påpekar är det egentligen inte en helt igenom planerad 

värld, utan en värld som ”fully reveals its planning” (96) som bör undvikas för att den 

skapade världen ska framstå som genuin. När berättaren i kapitel 55 plötsligt dyker upp i form 

av en romanperson som delar tågkupé med Charles och där diskuterar vilket slut han ska låta 

sin roman få visar han sig vara fullt kapabel att kontrollera berättelsens handling. 

 Loesberg menar att berättarens demonstrativa vidmakthållande av att han inte kan styra 

Charles och Sarahs handlingar i själva verket understryker deras brist på frihet för läsaren.69 

Genom att använda sig av metafiktion och kontrastera den viktorianska bilden av gud och 

författaren med de postmoderna dito påvisar Fowles alltså komplexiteten i förhållandet mellan 

fiktion och verklighet. 

 Vad som egentligen är viktorianska respektive postmoderna drag i romanen är dock mer 

komplicerat än det först kan verka. Loesberg påpekar att det mesta som av kritiker 

uppmärksammats som postmodernt, så som en berättare som bryter in i berättelsen med sina 

reflektioner och ifrågasätter gränsen mellan fiktion och verklighet, i själva verket är 

etablerade viktorianska romankonventioner.70 Vad som faktiskt skiljer The French 

Lieutenant’s Woman från de 1800-talsromaner den imiterar är att ”while Victorian narrators 

interpreted their own fictions quite explicitly, they did not so consciously insist on a scholarly 

or fictively created artifice to their distance, but simply assumed it”.71 På så sätt blir The 

French Lieutenant’s Woman en sorts parodi på den viktorianska romanen.72 Även berättarens 

insisterande på sin oförmåga att kontrollera sina romanpersoner har sitt ursprung i 

viktorianska författares hävdande av detsamma, men till skillnad från Fowles berättare höll de 

                                                
69 Loesberg, s. 375. 
70 Ibid, s. 367ff. 
71 Ibid, s. 370. 
72 Ibid, s. 370. 
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sådana diskussioner utanför fiktionen ”to maintain the illusion that their characters made their 

own decisions”.73 Synen på vad som ökar och minskar berättelsens autenticitet skiljer sig 

alltså åt mellan The French Lieutenant’s Woman och de förlagor den imiterar: medan 1800-

talsförfattarna försökte få läsaren att glömma att texten i själva verket är fiktion erkänner 

Fowles berättare detta uppenbara faktum och anser sig därmed legitimera sin fiktion: ”My 

characters still exist, and in a reality no less, or no more, real than the one I have just broken. 

[…] I find this new reality (or unreality) more valid […]” (97). Här kan det vara lämpligt att 

dra sig till minnes Pundays förklaring av att postmodernismen i The French Lieutenant’s 

Woman består i dess två olika nivåer och dess möjliggörande av självreflektion.74 Denna 

textens självreflektion och den distans till sig själv som Loesberg noterar i den tycks alltså 

vara den tydligaste skillnaden mellan The French Lieutenant’s Woman och de viktorianska 

romaner den imiterar. 

 Enligt Iser är en berättarteknik som innebär ett slags ”nonfulfillment of traditional narrative 

functions” ett sätt som moderna texter interagerar med läsaren på.75 Läsarens förväntningar på 

texten fungerar som en kuliss i vilken ”the actual functions of the text become operative”.76 

Den berättarteknik som används i The French Lieutenant’s Woman är ett exempel på detta: 

genom att skapa förväntningar förknippade med en traditionell 1800-talsroman och sedan 

poängtera vikten av att inte införliva dessa förväntningar eftersom det skulle underminera 

textens autenticitet skapas en fondvägg mot vilken textens postmoderna drag kan verka. Iser 

menar att detta inte nödvändigtvis betyder att läsaren blir upplyst eller att hens syn på världen 

förändras, men förklarar att det visar på hur interaktionen mellan text och läsare regleras 

genom ”a history of changing standpoints”; de historiska synvinklarna behövs för att nya ska 

kunna skapas.77 Dessa nya synvinklar skulle dock kunna ses som en läsarens utbildning 

genom texten och därmed som en form av didaktik. I Fowles fall kan alltså användandet av 

viktorianska berättarkonventioner som kontrasteras mot nya, postmoderna sådana ses som ett 

sätt att försöka lära läsaren något. 

 Att berättaren infogar postmoderna stildrag i texten betyder dock inte att den viktorianska 

romanen i den försvinner efter de tolv första kapitlen. Även om berättarens intrång i 

berättelsen är frekventa är ändå större delen av texten viktoriansk snarare än postmodern, men 

berättarnivåns postmoderna grepp lägger sig som ett filter över den viktorianska 

                                                
73 Loesberg, s. 374. 
74 Punday, stycke 16. 
75 Iser, s. 209. 
76 Ibid, s. 209, kursiv i original. 
77 Ibid, s. 211f. 
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berättelsenivån. Berättaren infogar kommentarer som påminner läsaren om sin egen och 

berättarens tidsliga distans till berättelsen, men gör det på ett sätt som bara knappt märkbart 

avbryter handlingen, som till exempel när han beskriver Sarahs inköp för de pengar hon fått 

av Charles och i förbifarten inflikar att han själv senare köpt samma föremål: 

 
She began with a Staffordshire teapot […] and then a Toby jug, not one of those garish-colored 
monstrosities of Victorian manufacture, but a delicate little thing in pale mauve and primrose-
yellow, the jolly man’s features charmingly lacquered by a soft blue glaze (ceramic experts may 
recognize a Ralph Leigh). […] [T]he Toby was cracked, and was to be recracked in the course of 
time, as I can testify, having bought it myself a year or two ago for a good deal more than the 
three pennies Sarah was charged. But unlike her, I fell for the Ralph Leigh part of it. She fell for 
the smile. (277) 

 

Därefter återgår berättaren till att beskriva Sarah och hennes handlingar. På så sätt låter han 

den postmoderna romanen löpa parallellt med den viktorianska. 

 De två romanformerna återspeglas i de två sluten.78 I det första återförenas Charles med 

Sarah och upptäcker att han har en dotter. I det andra slutet säger sig Sarah vara helt 

ointresserad av en framtid med Charles och han lämnar henne med en känsla av att hans liv är 

meningslöst, men också med en första ”atom of faith in himself” (467). Det första av dem 

motsvarar ett viktorianskt, lyckligt slut, medan det andra motsvarar ett modernt, öppet slut. 

Därmed får textens två romankonventioner varsin passande avslutning. 

 Många kritiker har dock försökt utreda vilket av sluten som är det ”rätta”. En av de första 

och mest citerade av dessa diskussioner är Rankins, där det konstateras att det sista slutet är 

det ”riktiga” eftersom ”it is the logical conclusion toward which the novel has been moving 

since page one” och eftersom det bara är där som Charles blir en verklig existentialist, vilket 

krävs för att hans ”evolutionary process” ska bli fullbordad.79 Det andra slutet är alltså mer 

tematiskt tillfredsställande, menar Rankin. Lasarenko påpekar dock att det krävs ett 

engagemang och en inlevelse i berättelsen och i romanpersonernas öden, en känsla av att det 

är viktigt vad som händer med dem, för att det överhuvudtaget ska vara meningsfullt att 

diskutera vilket av sluten som är bäst och att det i själva verket inte finns något som säger att 

romanpersoner inte kan uppleva två diametralt skilda saker samtidigt.80 Rankins argument för 

att bara de andra av de två sluten kan vara rätt baseras endast på tematiska argument utan att 

ta hänsyn till denna inlevelse i romanpersonerna som alltså är en förutsättning för att hennes 

                                                
78 I själva verket finns det tre slut. Det första återges i kapitel 43-44 men uppges i kapitel 45 endast ha utspelat 
sig i Charles dagdrömmar. Detta slut är irrelevant för det resonemang som förs här, men det finns anledning att 
återkomma till det senare. 
79 Rankin, s. 205. 
80 Lasarenko, s. 85. 
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argumentation ska vara relevant. Ur logisk synpunkt finns det inget som säger att en fiktiv 

berättelse inte kan ha två slut. I den fiktiva berättelse som är The French Lieutenant’s Woman 

är berättaren en sorts gud som styr sina romanpersoners öden (trots hans ihärdiga vidhållande 

av motsatsen) och det är därför fullt möjligt för honom att, som han gör, vrida tillbaka 

klockan 15 minuter och låta det andra slutet löpa parallellt med det första, precis som den 

moderna romanen gör med den viktorianska. 

  Fowles själv hävdar i en intervju att han valde att skriva två slut på grund av tillgivenhet 

till sina två huvudpersoner:  

 
I knew the novel required the hero and the heroine to part, to separate, yet I was slightly in love 
with both of them and I wanted them to come together and be happy. […] In a way it is so like 
life. Life also has forks. […] It was simply that I had the idea that it would be interesting to use 
both possible ends and leave it to the reader to decide […] A personal problem of my own, 
which then I thrust onto the reader.81  

 

Fowles hade alltså till en början samma tanke som Rankin: romanens existentialistiska 

tematik kräver att Charles tvingas överge Sarah som symbol för friheten och klara sig på egen 

hand, men hade på grund av sin inlevelse i berättelsen svårt att acceptera ett sådant slut. 

Genom att istället använda sig av två slut kunde han ge Charles och Sarah den lyckliga 

återförening han önskade dem och samtidigt upprätthålla romanens tematik genom att 

projicera kravet på att välja inte bara på romanpersonerna, utan också på läsaren. Det här 

anlagda perspektivet behöver inte uppfattas som ett intentionalitetsbaserat argument för att 

båda sluten kan ses som lika ”riktiga”, utan snarare som ett exempel på hur även Fowles själv 

kan sägas ha påverkats av de tre ”reading invitations” som Lasarenko menar att The French 

Lieutenant’s Woman skapar: 

 
a strong emotional engagement with the characters and their situations, an intellectual 
engagement with the ideas about existentialism and the transition between the Victorian and 
modern world, and a reflexive aesthetic engagement with its construction.82  

 

Dessa tre läsningsinbjudningar kan förstås som Isers ”responsive-inviting structures”, vilka 

driver fram läsarens förståelse av texten.83 I de två sluten får både det emotionella 

engagemanget med Charles och Sarah och det intellektuella engagemanget med den 

existentialistiska tematiken utlopp, och dessa två aspekter förenas i textens konstruktion med 
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just två olika slut som läsaren antingen kan välja mellan, avfärda eller acceptera som lika 

sanna. 

 De två sluten är alltså ett exempel på hur läsaren aktivt måste förhålla sig till texten, vilket 

det kommer att finnas anledning att återkomma till i slutet av nästa avsnitt, efter en 

genomgången av textens tolkning av sig själv och läsaren. 

  

Gudsspelet och interaktionen mellan text och läsare 

När berättaren plötsligt börjar diskutera den egna texten i kapitel 13, gör han också en 

tolkning av den: ”if this is a novel, it cannot be a novel in the modern sense of the word”, 

konstaterar han, för att sedan ge exempel på vad texten istället kan vara: ”So perhaps I am 

writing a transposed autobiography; perhaps I now live in one of the houses I have brought 

into the fiction […] Perhaps it is only a game. […] Or perhaps I am trying to pass off a 

concealed book of essays on you” (95). Dessa förslag är inte helt felaktiga, men de är 

otillräckliga för att definiera texten. Romanen kan måhända uppfattas som en sorts autofiktion 

med tanke på att Fowles faktiskt bodde i ett av de hus i Lyme Regis som han beskriver i 

romanen.84 Den är definitivt ett spel (ett gudsspel närmare bestämt), men inte enbart detta, 

och den innehåller ett antal essäliknande avsnitt. Efter att ha övervägt dessa alternativ återgår 

dock berättaren till att betrakta texten som en roman och sig själv som romanförfattare: ”[…] I 

am a novelist […]” (96). Berättaren ger alltså texten olika etiketter och kan därmed sägas 

projicera tolkningar på den, och eftersom berättaren finns i texten är dessa tolkningar i själva 

verket textens förslag på tolkningar av sig själv. 

 Det är dock inte bara genom att försöka genrebeteckna texten som berättaren tolkar den. 

Även den metadiskussion om romanpersonernas självständighet och den skapade världens 

verklighetsanspråk som han för i kapitel 13 och 55 är, genom att vara en tolkning av fiktion i 

allmänhet, även en tolkning av den egna fiktionstexten. Eddins hävdar att användandet av den 

viktorianska romankonventionen i The French Lieutenant’s Woman gör det möjligt för 

Fowles att skriva en fiktiv text om fiktion.85 The French Lieutenant’s Woman är på detta sätt 

en roman som hela tiden förhåller sig till, och därmed tolkar, sin egen fiktionalitet. 

 Förhållandet mellan fiktion och verklighet är relevant även i relationen mellan Sarah och 

Charles, där de påhittade historier om sig själv som hon berättar för honom påverkar hans syn 

på och behandling av henne. Tarbox menar att berättaren, bland annat med hjälp av sina 
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metafiktiva diskussioner, använder samma metoder på läsaren som Sarah gör på Charles.86 

Det handlar inte bara om att Sarah fungerar som projektionsyta för både Charles och läsaren, 

utan även om att berättaren spelar ett gudsspel med läsaren som på många sätt liknar det som 

Sarah spelar med Charles. Som Tarbox påpekar är både berättaren och Sarah ”story-tellers, 

and both tell stories only to refute them”.87 Ett exempel på hur berättaren gör detta är det slut 

som han skildrar ungefär två tredjedelar in i romanen, i kapitel 43-44. I kapitel 43 bestämmer 

sig Charles för att utesluta Sarah ur sitt liv och istället för att åka till hennes hotell i Exeter tar 

han tåget till Lyme Regis för att återförenas med Ernestina. I kapitel 44 skildras deras 

återförening och framtid, där de ”did not live happily ever after; but they lived together, 

though Charles finally survived her by a decade (and earnestly mourned her throughout it). 

They begat what shall it be – let us say seven children” (337). Vidare knyter berättaren ihop 

alla lösa trådar genom att berätta om övriga viktiga romanpersoners återstående liv och 

slutligen låta Sarahs arbetsgivare och plågoande Mrs. Poulteney vägras inträde till 

himmelriket och falla ”down to where her real master waited” (338). Berättarens allvetande, 

som alltså sträcker sig in i guds och djävulens hemvister, får därmed en något överdriven 

karaktär, samtidigt som hans beslut om hur många barn Charles och Ernestina får framstår 

som slarvigt och ogenomtänkt. Kapitel 45 inleds därefter med en förklaring av att de två 

senaste kapitlen i själva verket ”are not what happened, but what he [Charles] spent the hours 

between London and Exeter imagining might happen” (339), och att förskräckelsen inför 

denna inbillade framtid får honom att trots allt uppsöka Sarah i Exeter. Det trick berättaren 

här utsätter läsaren för kan liknas vid hur Sarah till exempel först berättar att hon gav sig själv 

till Varguennes och sedan, efter att Charles anpassat sina tolkningar av henne efter denna 

fiktiva kunskap, bekänner att detta inte alls var vad som hände. 

 Genom att på detta sätt berätta historier som han sedan tar tillbaka ifrågasätter berättaren 

återigen förhållandet mellan fiktion och verklighet, och försöker få läsaren att göra detsamma:  

 
You do not even think of your own past as quite real; you dress it up, you gild it or blacken it, 
censor it, tinker with it … fictionalize it, in a word, and put it away on a shelf – your book, your 
romanced autobiography. We are all in flight from the real reality. (97) 

 

Detta direkta tilltal till läsaren, ”du fiktionaliserar ditt liv”, bryter illusionen ytterligare och 

problematiserar gränsen mellan verk och läsare. Berättaren gör en tydlig tolkning av läsaren 

och påvisar därmed att det inte bara är läsaren som tyder texten. Gudsspelets tre steg, som 
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definierades i analysens inledning går således att urskilja även i berättarens gudsspel med 

läsaren. Berättaren tycks mena att det finns brist på autenticitet i läsarens liv, vilket etablerar 

utgångsläget. Textens berättartekniska grepp: de två parallella romankonventionerna, den 

illusionsbrytande berättaren och det återtagna slutet, är den metateater som iscensätts för 

läsaren i steg två. Slutligen överger berättaren läsaren genom att vägra bestämma sig för ett 

enda definitivt slut: 

 
My problem is simple – what Charles wants is clear? It is indeed. But what the protagonist wants 
is not so clear; and I am not at all sure where she is at the moment. Of course if these two were 
two fragments of real life, instead of two figments of my imagination, the issue to the dilemma is 
obvious: the one want combats the other want, and fails or succeeds, as the actuality may be. 
Fiction usually pretends to conform to the reality: the writer puts the conflicting wants in the ring 
and then describes the fight – but in fact fixes the fight, letting that want he himself favors win. 
And we judge writers of fiction both by the skill they show in fixing the fights (in other words, in 
persuading us that they were not fixed) and by the kind of fighter they fix in favor of […] 

 The only way I can take no part in the fight is to show two versions of it. (405f) 

 

Genom att vägra att ”fix the fight” överlåter berättaren åt läsaren att välja. Hen kan bestämma 

sig för att ett av sluten är det riktiga, acceptera båda som lika sanna, avfärda båda eller, som 

Tarbox, hävda att berättaren bara valt ”two out of the indeterminate number of endings to this 

novel, […] [which] in fact stresses their arbitrariness”.88 Oavsett vilken tolkning läsaren väljer 

blir hen tvungen att själv ta ställning. Texten har på så sätt ett didaktiskt förhållningssätt till 

sin tänkta läsare.  

 Här kan det vara lämpligt att dra sig till minnes Felmans ord om läsarens förhållande till 

texten: ”literature has no outside, […] from which one might demystify and judge it […] 

without oneself participating in it”.89 Charles projektioner på Sarah har mer med honom själv 

än med henne att göra, och detsamma gäller läsarens projektioner på Sarah och på romanen. 

Charles ser till slut sin egen roll i sina tolkningar av Sarah och förstår att hon inte är någon 

sfinx, och på motsvarande sätt kan läsaren, genom Fowles didaktiska gudsspel, komma till 

samma insikt inte bara om Sarah, utan om hela texten. The French Lieutenant’s Woman kan 

därmed ses som ett bra exempel på läsarens deltagande i texten: som Tarbox påvisar är 

Fowles romaner, med sin didaktiska inställning till läsaren, ”participatory fictions”.90 Läsaren 

tvingas skapa mening tillsammans med texten, och som deltagande meningsskapare måste 

hen förhålla sig inte bara till sin tolkning av romanen utan även till sin egen tolkning av sig 

själv och textens tolkning av läsaren. Hagen menar att läsandet är en kreativ process på 

                                                
88 Tarbox, s. 84. 
89 Felman, s. 200.  
90 Tarbox, s. 10. 
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samma sätt som skrivandet, och i The French Lieutenant’s Woman suddas gränserna mellan 

författare, läsare och romanpersoner ut.91 Det är alltså hela tiden samspelet mellan läsaren och 

texten, snarare än den enas auktoritet över den andra, som konstruerar textens mening. 

 

Slutord	  

Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att The French Lieutenant’s Woman på ett 

tydligt sätt projicerar en sorts funktion, eller gestalt, på läsaren och därmed skapar den 

implicita läsare som Iser definierar som den roll den faktiska läsaren erbjuds att spela av 

texten.92 Sarahs tvetydighet, skapad genom att Fowles aldrig låter hennes avslöja sina verkliga 

motiv för Charles, vars tolkningar av henne är läsarens enda informationskälla eftersom 

berättaren vägrar ta sig in i hennes medvetande och avslöja hennes tankar, gör att berättelsens 

skeenden och orsakerna bakom dem aldrig blir helt tydliga för läsaren och därmed försätter 

hen i ett slags underläge gentemot texten. Likaledes är de tvära kasten mellan en viktoriansk 

respektive postmodern berättarkonvention ett sätt att tvinga läsaren ut ur en trygghetszon och 

få hen att ifrågasätta exempelvis relationen mellan fiktion och verklighet. 

 Dessa didaktiska mekanismer i texten kan ses som delar av det gudsspel Tarbox diskuterar. 

Gudsspelet spelas på både berättelsenivån och berättarnivån. Den metateater Sarah iscensätter 

för Charles motsvarar berättarens gudsspel med läsaren. Sarah använder sig av Charles 

tolkningar av henne för att få honom att distansera sig från sin sociala kontext och ifrågasätta 

de roller han där spelar. På ett liknande sätt leker berättaren med läsarens tolkning av texten 

genom att visa hur texten själv kan ha en aktiv roll i denna tolkningsprocess, snarare än att 

vara ett passivt objekt, offer för subjektet, det vill säga läsaren, och hens tolkning. 

 Huruvida individuella läsare faktiskt kommer att lägga ifrån sig The French Lieutenant’s 

Woman med den förändrade syn på livet Fowles säger sig önska dem och hur uppriktig han är 

i denna föresats är osäkert. Likaså huruvida Charles efter berättelsens slut kommer att leva 

resten av sitt liv som existentialist och med vilka, och hur medvetna, intentioner Sarah skapar 

gudsspelet. Likaledes är det inte helt självklart vad det är Fowles önskar lära sin läsare: 

huruvida det handlar om vikten av att ställa sig utanför de fiktioner berättaren menar att 

människor gör av sina liv och försöka se sig själv och världen objektivt, eller kanske tvärtom, 

om omöjligheten i att göra just detta. Dessa oklarheter är dock inte viktiga för uppsatsen, då 

föresatsen varit att analysera hur texten verkar, inte med vilka intentioner den gör det eller om 

den i verkligheten får sitt avsedda resultat. 
                                                
91 Hagen, 441. 
92 Iser, s. 34f. 
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 Med stöd i Felmans teorier går det att säga att The French Lieutenant’s Woman visar hur 

litteraturforskning inte nödvändigtvis behöver vara ett möte mellan ett aktivt, tolkande subjekt 

och ett passivt objekt – texten – utsatt för tolkning. Tolkningsprocessen handlar snarare om ett 

möte mellan två subjekt, även om dessa har något olika förutsättningar. Det skulle kunna 

sägas handla om ett asymmetriskt, men inte nödvändigtvis ojämnt, maktförhållande. Som 

nämndes i samband med presentationen av Isers teorier menar han att en text, eftersom den är 

oföränderlig, tvingar läsaren att anpassa sina tolkningar av sig själv och texten efter den.93 

Samtidigt har texten ingen möjlighet att försvara sig mot läsarens tolkningar av den. Texten 

har alltså ett övertag eftersom den tvingar läsaren att anpassa sig till den utan att själv göra 

några eftergifter, men detta är också dess svaghet, då den faktiskt inte har någon möjlighet att 

modifiera sig själv som svar på läsarens tolkningar. 

 Uppsatsens poäng är således generell och handlar om en revidering av synen på tolkning 

som ett bemästrande av texten. Istället för att se tolkning som ett försök att lista ut den dolda 

mening som förmodas finnas i texten kan det betraktas som ett samarbete genom vilket 

mening uppstår. Därmed kan textens fällor undvikas. Kanske kan den till och med lära läsaren 

något. 
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31 

Käll-	  och	  litteraturförteckning	  

Barnum, Carol M. ”An Interview with John Fowles”, i MFS Modern Fiction Studies, 

1985:31:1, s. 187-203, Project Muse, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 

http://muse.jhu.edu/journals/mfs/summary/v031/31.1.barnum.html, hämtad 2013-10-28 

 

Barthes, Roland, ”The Death of the Author” [urspr. ”La mort de l’auteur”, 1968], övers. 

Stephen Heath, i Image, Music, Text (London, 1977) 

 

Booker, Keith M. ”What We Have Instead of God: Sexuality, Textuality and Infinity in ’The 

French Lieutenant’s Woman’”, i NOVEL: A Forum on Fiction, 1991:2, s. 178-198, JSTOR, 

Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, http://www.jstor.org/stable/1345562, hämtad 

2013-08-27 

 

Conradi, Peter, John Fowles (London/New York, 1982) 

 

Eddins, Dwight, ”John Fowles: Existence as Authorship”, i Contemporary Literature, 

1976:17:2, s. 204-222, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 

http://www.jstor.org/stable/1207665, hämtad 2013-08-27 

 

Felman, Shoshana, ”Turning the Screw of Interpretation”, i Literature and Psychoanalysis – 

The Question of Reading: Otherwise, red. Shoshana Felman (Baltimore/London, 1982 

[1977]), s. 94-207 

 

Fowles, John, The Aristos: A Self-Portrait in Ideas (London, 1965) 

 

Fowles, John, The French Lieutenant’s Woman (New York, 1969) 

 

Fowles, John, The Magus, andra upplagan (London, 1977 [1956]) 

 

Hagen, Patricia, ”Revision Revisited: Reading (And) The French Lieutenant’s Woman”, i 

College English, 1991:53:4, s. 439-451, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 

http://www.jstor.org/stable/378019, hämtad 2013-08-27 

 



 
32 

Iser, Wolfgang, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, [Der Akt des Lesens. 

Theorie Ästhetischer Wirkung, 1976] (London, 1978), övers. David Henry Wilson 

 

Kadish, Doris, Y. ”Rewriting Women’s Stories: ’Ourika’ and ’The French Lieutenant’s 

Woman’”, i South Atlantic Review, 1997:62:2, s. 74-87, JSTOR, Linköpings 

universitetsbibliotek, Linköping, http://www.jstor.org/stable/3200841, hämtad 2013-09-20 

 

Lasarenko, Jane, ”From invitation to experience: a narrative of (dis)engagement”, i The 

Midwest Quarterly, 1994:36.1, s. 85, Literature Resources from Gale, Linköpings 

universitetsbibliotek, Linköping,  

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA15857257&v=2.1&u=link&it=r&p=LitRG&

sw=w&asid=86115b94eda156f042114a491eabeefd, hämtad 2013-08-23 

 

Loesberg, Jonathan, ”The Afterlife of Victorian Sexuality: Foucault and Neo-Victorian 

Historical Fiction”, i CLIO, 2007:36:3, s. 361-389, Literature Resources from Gale, 

Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA169507621&v=2.1&u=link&it=r&p=LitRG

&sw=w&asid=f9dc2e760a61e8eb90785915b08d6028, hämtad 2013-08-24 

 

Loveday, Simon, The Romances of John Fowles (London/Basingstoke, 1985) 

 

Lyall, Sarah, ”John Fowles, 79, British Postmodernist Who Tested Novel’s Conventions, 

Dies”, i The New York Times, 8.11.2005, 

http://www.nytimes.com/2005/11/08/books/08fowles.html?pagewanted=all&_r=0, hämtad 

2013-10-24 

 

Nylander, Lars, ”Psykoanalys och litteratur – den dubbla utmaningen”, i Litteratur och 

psykoanalys – en antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars Nylander 

(Stockholm, 1986), s. 9-102 [1986a] 

 

Nylander, Lars, ”Fantasm, fantasi och fiktion: en lacansk läsning av John Fowles, Den 

franske löjtnantens kvinna”, i Litteratur och psykoanalys – en antologi om modern 

psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars Nylander (Stockholm, 1986), s. 319-351 [1986b] 

 



 
33 

Onega, Susana, Form and Meaning in the Novels of John Fowles (Ann Arbor/London, 1989) 

 

Onega, Susana, ”Self, World, and Art in the Fiction of John Fowles”, i Twentieth Century 

Literature, 1996:1, John Fowles Issue, s. 29-57, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, 

Linköping, http://www.jstor.org/stable/441674, hämtad 2013-08-27 

 

Punday, Daniel, ”Meaning in Postmodern Worlds: The Case of The French Lieutenant’s 

Woman”, i Contemporary Literary Criticism, 1997:287, s. 313-343, Literature Recources 

from Gale, Linköpings universitetsbibliotek, Linköping, 

http://go.galegroup.com.lt.ltag.bibl.liu.se/ps/i.do?id=GALE%7CH1100098882&v=2.1&u=lin

k&it=r&p=LitRG&sw=w&asid=2e8d747e1cf3f1a3c941b4869c3c118d, hämtad 2013-09-28 

 

Rankin, Elizabeth D. ”Cryptic Coloration in The French Lieutenant’s Woman”, i The Journal 

of Narrative Technique, 1973:3, s. 193-207, JSTOR, Linköpings universitetsbibliotek, 

Linköping, http://www.jstor.org/stable/30225530, hämtad 2013-10-03 

 

Tarbox, Katherine, The Art of John Fowles (Athens, Georgia, 1988) 


