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Affairs; 2) the Knutby murder and; 3) the Tsunami disaster 
in Southeast Asia. These books combine fact and fiction in 
their writing which in media science is called “faction”. This 
form of writing has similarities to genres like new journalism 
and documentarism and can be problematic for the reader in 
terms of genre expectations because of the mix of fact and 
fiction. The aim is to also find characteristics, significant for 
this literature, and to put these in relation to aspects of 
identity and meaning. The methodology of this thesis is text 
analysis inspired by analysis of ideas. This approach 
analyzes the relationship between society and literature. 
Through this analysis we have managed to find several 
features that these books have in common. They can give the 
reader different genre expectations. They also offer a way to 
identify with the common man, and to bring meaning to the 
rapid and fragmented media flow of today. Since all the 
writers deliver their special points of view on the media 
events, the books tend to deliver critique of different issues 
in society. Our investigation shows that this literature co-
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1. Inledning 
 

I diktverken skildras mycket som är svårt och förfärligt. Men smärta i den diktade världen har en 
annan verkan på oss än den vi möter i ”verkligheten” … vi börjar en bearbetning och försöker 
inordna det vi ser i ett meningsfullt mönster. Men oftare upplever vi världen som kaotisk och ser 
ingen mening i det hemska som sker … När vi läser ett diktverk kan vi inte på något sätt gripa in 
… Vi är tvungna att acceptera allt som sker. Ändå blir vi tröstade och märkvärdigt hjälpta därför 
att verket är ett kosmos med fasta lagar och att det i detta på ett avgörande sätt skiljer sig från vår 
normala verklighet.1 

 

1.1. Bakgrund 
 
Den här uppsatsen grundar sig i ett intresse för relationen mellan samhälle och litteratur, 
och tanken att man genom litteratur kan avläsa trender och tendenser i samhället. Vår 
litteraturvetenskapliga bakgrund medför även ett intresse för texter och tolkning. Att 
läsa, tolka och ifrågasätta litteratur ser vi som ett sätt att förstå samhä llet. Intresset 
ligger också inom ett läsarperspektiv, eftersom man som läsare söker sig till viss 
litteratur av olika anledningar. Litteratur som läses av många människor och som skapar 
trender menar vi säger något om vår samtid och dagens samhälle. 
 
Den litteratur vi undersöker i den här uppsatsen skildrar verkliga händelser genom 
fiktionens och berättelsens form. Vårt ämnesval tog vid i en iakttagelse av en växande 
”verklighetstrend” inom litteraturen. Inom denna trend ryms både egenberättade böcker 
om livsöden, och mer journalistiska skildringar om katastrofer och mordfall. Man talar i 
artiklar om en ”realitytrend” och en ”dokumentär trend”.2 Intresset har bl.a. lett till 
speciella bokklubbar, samt att skiftande benämningar på litteraturen, såsom 
dokumentärromaner, dramadokumentärer och ”sanna historier”, har använts vid 
beskrivning av ”genren”. 
 
Inom denna dokumentära våg ryms också böcker som skildrar aktuella nyhetshändelser 
som fått stor massmedial uppmärksamhet. I Sverige har stora nyhetshändelser som 
mordet på Anna Lindh, mordet i Knutby och nu senast, tsunamikatastrofen genererat ett 
antal böcker. Denna litteratur har bland annat kallats ”snabba nyhetsböcker” vilket 
antyder ett visst beroende av aktualitet samt ett samspel med massmedia.3 Här ryms 
även de s.k. ögonblicksböckerna, eller ”instant books” som de också kallas. Denna typ 
av böcker, som funnits en längre tid i USA och Storbritannien, har tagit ett ytterligare 
steg i snabbhet i utgivning. Tanken är att dessa böcker inte ska ta längre tid än tre 
månader från idé till färdig bok.4 
 
I den här uppsatsen tar vi upp att det finns en tilltagande gränsöverskridning och 
hybridisering inom konst och litteratur. Gränser mellan olika medieformer, hög och låg 
kultur, fakta och fiktion, är inte längre lika självklara.5 Att kultur inte längre delas upp i 
fint och fult innebär en förändring även för boken. Att boken på detta sätt tappat sin 

                                                 
1 Lagercrantz, Olof 1997. Om konsten att läsa och skriva, s. 12f. 
2 Rooswald, Ulf 2005. Sorgliga och sanna historier säljer. Svensk Bokhandel, nr 20, s. 22ff. 
3 Dixelius Kalle 2005. Snabba nyhetsböcker. Kristianstadsbladet 051104. 
4 Linné, Peter 2006. Mordet på Bobby blir bok. Göteborgsposten . 060227. 
5 Persson, Magnus 2004. Litterära representationer av mediekulturen. Ingår i Holmberg, Claes-Göran & 
Svensson, Jan, red. Mediekulturer: Hybrider och förvandlingar, s. 309. 
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traditionella ställning och blivit ”ett medium bland andra”, 6 kan tolkas både positivt och 
negativt. Vår ställning i frågan kommer vi att återkomma till i uppsatsens 
diskussionskapitel. 
 
Sett genom dessa perspektiv vill vi uppmärksamma en litteratur som står i nära relation 
till det globala medieflödet. Den idag vanligt förekommande blandningen av fakta och 
fiktion i litteraturen, vilket inom medieforskningen fått namnet faktion, fick oss att 
fundera kring aspekter som identifikation och meningsskapande för läsaren, samt 
medieklimatets inverkan på den dokumentära genren. De förväntningar läsaren har inför 
en genre blir olika när det gäller fakta eller fiktion, vilket innebär att 
genreförväntningarna blir särskilt intressanta i samband med faktion. Den litteratur som 
ägnas uppmärksamhet i den här uppsatsen, kan även sägas ha beröringspunkter med 
olika större genrer som dokumentarism, och new journalism, vilket gör att vi vill 
anlägga ett genreperspektiv för att också se hur olika kategorier av litteratur uppkommer 
och utvecklas i samspel med varandra.  
 
Som blivande bibliotekarier finner vi det också viktigt att undersöka en litteratur som 
bygger på verkliga nyhetshändelser, vilka berör och engagerar människor. Vi ser därför 
att denna litteratur, genom sin verklighetsförankring ger oss olika bilder av hur 
samhället ser ut idag, vilket vi anser vara värt att undersöka inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

 

1.2. Studiens placering inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap brukar beskrivas som ett 
tvärvetenskapligt ämne. Detta betyder att det består av flera olika vetenskapliga 
inriktningar och perspektiv, och ”att det dels handlar om bibliotek, dels om principiella 
frågor som har med informationsförsörjning att göra”. 7 På grund av ämnets bredd ingår 
flera olika vetenskapsteoretiska perspektiv, samt varierande metoder och med ”breda 
teorier om samhälle och mänskligt beteende, kultur och demokrati kan biblioteks- och 
informationsfrågorna sättas in i ett större sammanhang”.8 
 
Inom ämnets kollegium ett vid högskolan i Borås, d.v.s. ”Bibliotek, kultur och 
information i ett samhällsperspektiv”, ryms flera områden där samhälle och bibliotek 
behandlas. Ett av dessa är det litteratursociologiska området. Detta område beskrivs av 
Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap och litteratursociologi vid Uppsala 
universitet, som ”en strävan att systematiskt analysera relationerna mellan skönlitteratur 
och samhälle”. 9 Litteratursociologin är interdisciplinär till sin karaktär, vilket innebär att 
inspiration ofta hämtas från andra vetenskaper och modeller. Som hörs på namnet är 
sociologin en vik tig del, men inspiration hämtas också från bl.a. historia, etnologi och 
socialpsykologi. För att förtydliga vad relationerna skönlitteratur och samhälle innebär, 
delas detta in i tre underområden: samhället i litteraturen, litteraturen i samhället och 

                                                 
6 Hertel, Hans 1997. Boken i mediesymbiosens tid. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. 
Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 211. 
7 Höglund, Lars 2002. Biblioteks- och informationsvetenskap som studie och forskningsområde, s. 2.  
8 Ibid., s. 3. 
9 Svedjedal, Johan 1997. Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och 
grundantaganden. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. Litteratursociologi: texter om litteratur 
och samhälle, s. 72. 
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litteratursamhället.10 Den här uppsatsen placerar sig inom det förstnämnda området, 
studiet av samhället i litteraturen. Inom detta delområde ryms den för vår uppsats 
relevanta speglingsteorin, som vi återkommer till i genomgången av våra teoretiska 
perspektiv. 

 

1.3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Vi har valt att undersöka böcker som skildrar aktuella nyhetshändelser med fiktiva 
medel. De böcker vi har valt tar upp de senaste årens stora händelser som har omskrivits 
i media och haft stort inflytande på människor i samhället; mordet på dåvarande 
utrikesminister Anna Lindh den 10 september 2003, morddramat i Knutby den 10 
januari 2004, och flodvågskatastrofen i Thailand den 26 december 2004. 
 
Vi avser i uppsatsen att försöka definiera den här litteraturen, visa på gemensamma och 
sammanhållande drag, samt genom detta särskilja den från annan närliggande litteratur. 
Med tanke på de här böckernas nära förhållande till massmedia och nyhetsrapportering, 
vill vi undersöka vilken funktion litteraturen kan tänkas ha för en läsare. Vi ska därför 
titta närmare på aspekter som identifikation och meningsskapande eftersom vi tror att 
detta är just sådana funktioner som böckerna kan tillhandahålla. Vi placerar in 
litteraturen i en samhällelig kontext där media har en betydande roll, och på detta sätt 
ska vi försöka visa att denna litteratur kan ha stor inverkan på dagens samhälle och 
samhällsindivider, att den speglar sin samtid samt att den utgör en egen kategori, skild 
från annan litteratur, värd att undersökas och ägnas uppmärksamhet. 
 
Syftet med den här uppsatsen är således att, i relation till ett genreteoretiskt perspektiv, 
belysa analysmaterialets gemensamma och kännetecknande drag, samt att sätta dessa i 
relation till aspekter som mediesamhället, identifikation och meningsskapande. 
 
Syftet konkretiseras i en övergripande fråga med två underfrågor: 
 

• Hur kan den litteratur vi valt att undersöka definieras och vad kännetecknar den? 
 

– Vilka genreförväntningar signalerar böckerna?  
– Hur förhåller sig böckerna till mediesamhället?  

 
Dessa frågeställningar vill vi besvara genom att först presentera våra teoretiska 
utgångspunkter, för att därefter gå igenom och analysera materialet. Teorin kommer att 
ligga till grund för de verktyg vi använder oss av i analysen. Vid analysen och för att 
besvara frågeställningarna kommer vi att använda oss av uttolkarorienterad textanalys 
som metod. Vi använder oss då av de idéanalytiska verktygen idealtyper som utformas 
utifrån våra teoretiska perspektiv för att sedan appliceras på materialet. 

 

1.4. Avgränsningar 
 
Vi har valt att undersöka de böcker som skildrar aktuella nyhetshändelser, då vi ser ett 
intressant samband mellan denna litteratur och mediesamhället. Avgränsning av 
                                                 
10 Svedjedal 1997, s. 72ff. 
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material blir därför de senaste stora nyhetshändelserna i bokform; mordet på Anna 
Lindh, Knutbyfallet och tsunamikatastrofen. Syftet är här inte att vara heltäckande och 
behandla all litteratur om nyhetshändelser utan det utvalda materialet tjänar endast som 
exempel på en större trend eller litteraturkategori. 
 
Vårt analysmaterial kännetecknas av en blandning av fakta och fiktion, s.k. faktion. 
Böckerna behandlar autentiskt stoff med fiktionens verkningsmedel och förhåller sig på 
olika sätt till media och nyhetsrapportering. Eftersom vårt analysmaterial kännetecknas 
av aktuella nyhetshändelser består analysmaterialet rimligtvis av samtida litteratur, och 
därför tar vi inte upp böcker som behandlar äldre eller historiska nyhetshändelser. Ett 
exempel på en sådan är boken Lasermannen om mördaren John Ausonius, av Gellert 
Tamas som kom 2003, alltså 11 år efter morden som inträffade mellan augusti 1991 till 
januari 1992. Denna har således valts bort på grund av att den behandlar händelser 
längre bak i tiden. 
 
Vår analyslitteratur behandlar händelser som inträffat några år bakåt i tiden. Vi har 
också valt dem med hänsyn till att det finns ett par böcker om varje händelse, vilket gör 
att vi kan jämföra hur en händelse kan behandlas på olika sätt. Tidsmässigt sträcker sig 
litteraturen bakåt till 2004 och den senaste är utgiven 2005. Det handlar om händelser 
som skiljer sig åt, men som kännetecknas av stor massmedial uppmärksamhet. 
Händelserna har alla även resulterat i ett antal böcker. Vi har valt de böcker som kom ut 
snabbast i anslutning till händelserna, och valt två för varje händelse för att eftersträva 
en jämn fördelning. Således består vårt analysmaterial av Mijailovic: Berättelsen om en 
mördare,11 Mordet på Anna Lindh: En polisutredning,12 Knutby: Sanningen och 
nåden,13 Himmel och helvete: Mord i Knutby,14 Klockan 10.31 på morgonen i Khao 
Lak,15 samt – och himlen var oskyldigt blå: En berättelse från tsunamins Khao Lak.16 
Gemensamt för böckerna är också att de använder sig av dokumentära strategier, samt 
att de faller under begreppet faktion eftersom de skildrar autentiskt material genom 
fiktionens form.  
 
En möjlighet när det gäller metod hade varit att göra läsarundersökningar där intervjuer 
kunde ha ingått. Detta hade kanske gett ett mer konkret svar på vad vårt analysmaterial 
fyller för funktion för en läsare. Denna möjlighet valdes dock bort, då vi ville ringa in 
och titta på litteraturen i sig och se vad som kännetecknar den. Intervjuer ser vi som en 
möjlighet till fortsatt forskning där vår analys kan ligga till grund. 
 
 

1.5. Begreppsdefinitioner 
 
Här vill vi lyfta fram några för den här uppsatsen centrala begrepp som vi kommer att 
använda oss av. Dessa begrepp kommer att kursiveras när de nämns första gången i 
texten, men inte förklaras en gång till. Övriga begrepp som inte tas upp i den här listan 
anser vi inte vara lika centrala för vår undersökning och analys och förklarar dem i 
stället i texten. 
 

                                                 
11 Unsgaard, Edvard 2005. Mijailovic: Berättelsen om en mördare. 
12 Jennekvist, Leif 2005. Mordet på Anna Lindh: En polisutredning. 
13 Nordling, Jan 2004. Knutby: Sanningen och nåden. 
14 Cristiansson, Teres 2004. Himmel och helvete: Mord i Knutby. 
15 Werkelin, Pigge 2005. Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak . 
16 Ölander, Charlotta 2005. - och himlen var oskyldigt blå: En berättelse från tsunamins Khao Lak . 
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Dokumentarism: Dokumentarism är en samlingsbeteckning för litteratur som använder 
sig av dokumentära strategier. Det kan exempelvis röra sig om dokumentärromaner 
reportage, självbiografier och reseskildringar. Dokumentarismen uppstod i Sverige på 
1960-talet.17  
 
Dokumentärroman: Dokumentärromanen är en litterär form som bygger på autentiska 
dokument och skildrar dem med fiktiva verkningsmedel.18 Exempel på kända 
dokumentärromaner är Legionärerna av Per-Olof Enquist (1968) och Med kallt blod av 
Truman Capote (1965).19 
 
Dramadokumentär: Dramadokumentär, d.v.s. dramatisering av dokumentärt material är 
en term som oftast förekommer i tv och film men som även används inom litteraturen. 20 
 
Faktion: Blandningen av fakta och fiktion kallas faktion inom medieforskning. Formen 
förekommer i olika medieformer, samt i litteratur och journalistik. Fakta framställs 
genom fiktiva medel, och fiktion förmedlas genom faktagenrens former och uttryck.21 
 
Genre: Vi använder följande definition av begreppet genre: ”En genre är en 
identifierbar textkategori som uppstått i ett historiskt sammanhang och för vilken råder 
vissa skrivna eller oskrivna regler för form och innehåll.”22 
 
Genreförväntningar: De förväntningar en läsare har inför en bok kallas 
genreförväntningar, vilka grundar sig på tidigare erfarenheter och upplevelser av 
genren. 23 Detta kan även kallas förväntningshorisont vilket diskuteras närmare i kapitel 
2.2.2. 
 
Genrekontrakt: Detta kan beskrivas som en outtalad överenskommelse mellan läsaren 
och texten, vilket innebär att läsaren är beredd på att finna vissa element i texten och 
förväntar sig att texten ska uppfylla detta. Texten och författaren kan också förvänta sig 
att läsaren utifrån genrekontraktet ska förstå vissa företeelser i texten och acceptera 
dessa som en del av genren. 24 
 
Mediesamhälle: I vår definition av mediesamhället ansluter vi oss till Manuel Castells 
teorier, där han menar att medierna uttrycker och speglar vår kultur samtidigt som vår 
kultur bygger på material som kommer från massmedia.25 
 
New Journalism : New Journalism är en litterär och journalistisk blandform där ”fakta 
och fiktion blandas och journalisten ofta uppträder som aktör i historien”. 26 Formen 
uppkom i 1960-talets USA och med Tom Wolfe som pionjär, där även Truman Capotes 
Med kallt blod brukar räknas in. 27 
                                                 
17 Ingvarsson, Jonas 1997. Media and the Documentary Strategies. Ingår i Houe, Poul & Rossel, Sven 
Hakon, red. Documentarism in Swedish Literature, s. 77-89. 
18 Michelsen, Knud 1999. Bonniers författarlexikon över utländsk litteratur, s. 13. 
19 Harms Larsen, Peter 1990. Faktion som udtryksmiddel. 
20 Ibid., s. 12. 
21 Borker, Lisbet & Brøndgaard, Povl Erik 1990. Den bearbejdede virkelighed . 
22 Bergström & Boréus 2000. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, s. 
17. 
23 Öhman, Anders 2002. Populärlitteratur: De populära genrerna och deras historia, s. 187. 
24 Hansen, Peter 1996. Romanen och verklighetsproblemet: Studier i några sextiotalsromaner, s. 11. 
25 Castells, Manuel 2001. Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur: Band 1: 
Nätverkssamhällets framväxt, s. 384. 
26 Michelsen 1999, s. 867. 
27 Ibid., s. 15. 
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Ögonblicksböcker: Begreppet ögonblicksböcker betecknar litteratur som produceras 
snabbt inpå den nyhetshändelse de behandlar. Begreppet är nytt och används främst i 
artiklar. Böckerna kallas ”instant books” på engelska. 

 

1.6. Tidigare forskning 
 
Den forskning vi här presenterar återkommer vi till i teorikapitlet där den används för 
att senare ligga till grund för analysen och analysverktygen. I den här uppsatsen 
används tidigare forskning som redskap i studien för att analysera materialet och 
undersöka texternas ursprung och typ, och för att sätta detta i relation till 
mediesamhället, identifikation och meningsskapande. 
 
För att ge en mer allmän bild över genreteori och vad genrer är refererar vi främst till 
Genreteori av Eva Haettner Aurelius och Thomas Götselius,28 samt Litteraturhistoriens 
grundbegrepp av Staffan Bergsten. 29  I Genreteori använder vi förordet som är skrivet 
av Haettner Aurelius och Götselius, verksamma vid den Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Lund respektive Stockholm. Här reflekterar författarna kring 
grundproblematiken inom genreteori. Staffan Bergsten, docent i litteraturhistoria vid 
Uppsala universitet, har skrivit Litteraturhistoriens grundbegrepp, där Lars Ellerström, 
docent i litteraturvetenskap vid Växjö universitet, har stått för revisionen av 2004 års 
upplaga. Detta verk används i resonemangen kring genrebegreppet och romanen som 
genre. 
 
Den ryska litteraturforskaren Michail Bachtin diskuterar i sin bok Det dialogiska ordet 
aspekter av tiden och rummet i litteraturen och den moderna romanens födelse.30 Vi 
använder Bachtins resonemang för att teckna en genrehistorisk bakgrund till romanen 
som genre och visa vad som skiljer den från andra höga genrer som exempelvis eposet. 
Det som varit särskilt användbart för oss är tanken om romanen i tillblivelse, vilket 
innebär att de moderna genreformerna är föränderliga och i ständig utveckling i samspel 
med samhället. Det resonemanget förklarar också något av svårigheterna med att 
genrebestämma den litteratur vi i den här uppsatsen vill analysera. 
 
Litteraturvetaren Tzvetan Todorov skriver i Genres in discourse om vikten av att se 
genrer som samspelande med samhället och historiska genrer.31 Todorov är en 
förgrundsgestalt inom genreteori och vi använder oss även av hans teorier om genren 
som förväntningshorisont. Även Anders Öhman skriver i Populärlitteratur: De 
populära genrerna och deras historia om genreförväntningar och genrens 
föränderlighet i relation till ett historiskt perspektiv. 
 
När det gäller termen faktion använder vi oss främst av medieforskaren Peter Harms 
Larsens bok Faktion som udtryksmiddel, men även Den bearbejdede virkelighed av 
Lisbet Borker och Povl Erik Brøndgaard. Den senare ska fungera som ett läromedel i 
media- och kommunikationsvetenskap. Faktion kallas faction på engelska och är en 
relativt ny term som främst används inom medieforskning. Man använder termen för att 
beteckna förhållandet mellan fakta och fiktion i tv, t.ex. i dokumentärfilmer och 
                                                 
28 Haettner Aurelius & Götselius 1997. Genreteori. 
29 Bergsten, Staffan 2004. Litteraturhistoriens grundbegrepp. 
30 Bachtin, Michail 1997. Det dialogiska ordet . 
31 Todorov, Tzvetan 1990. Genres in discourse. 
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liknande programformer. I litteraturen om faktion som vi använder i den här uppsatsen 
dras kopplingar till de litterära genrerna new journalism och dokumentarism och man 
analyserar tidningsartiklar och reportage. Forskningen om faktion som vi använt är 
relativt gammal (från 1990) och mycket tyder på att den litteratur som vi vill analysera i 
den här uppsatsen har blivit populär först på senare år. Termen faktion har alltså inom 
forskning inte använts lika frekvent om litteratur som om andra medier, men vi finner 
klara kopplingar till vårt analysmaterial och har funnit begreppet mycket användbart. 
 
I beskrivningen av new journalism refererar vi till antologin The new journalism av 
Tom Wolfe, journalist och pionjär inom genren. 32 Avsnittet ”Strömkantringarnas tid-
1960-talets debatt och prosaförfattare”, som ingår i Den Svenska Litteraturen: 
Medieålderns litteratur,33 är skrivet av Tomas Forser, docent (nu professor) i 
litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, och Per Arne Tjäder, fil dr i 
litteraturvetenskap. Denna text används för att beskriva hur dokumentarismen 
utvecklades och såg ut i Sverige på 1960-talet.  
 
Peter Hansen är fil dr i litteraturvetenskap och har skrivit Romanen och 
verklighetsproblemet: Studier i några sextiotalsromaner, som är hans avhandling. Här 
analyserar han bl.a. dokumentärromaner av Per Olov Enquist och Per Olof Sundman 
och undersöker dokumentarismen under 60-talet och dess samband med en 
verklighetsproblematik. Vi har använt Hansens text för att beskriva olika aspekter av 
dokumentarismen och skillnaden mellan romanen, dokumentärromanen och 
historieskrivningen. 
 
Jonas Ingvarsson, doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och verksam 
som litteraturkritiker, har skrivit avsnittet ”Media and the Documentary Strategies” som 
ingår i Documentarism in Scandinavian Literature, en antologi med skandinaviska 
bidrag där olika samtida och historiska perspektiv av dokumentarismen belyses. 
Ingvarsson skriver om olika dokumentära strategier som ingår i dokumentaristens 
repertoar, något som vi funnit användbart eftersom de böcker vi själva analyserar 
hämtar influenser från och kan sägas ingå i många olika dokumentära genrer. Han 
lägger också ett medieperspektiv på den dokumentaristiska litteraturen, vilket passar 
inriktningen för den här uppsatsen. 
 
Eftersom vårt analysmaterial är så pass nytt har vi inte hittat någon tidigare forskning 
angående denna litteratur. Däremot refererar vi till artiklar som tar upp 
”verklighetstrenden”, sanna historier och böcker om aktuella nyhetshändelser. Dessa 
artiklar används främst i syfte att beskriva den litteratur vi i studien behandlar, och som 
inspirationskällor för studien och dess inriktning. Vi har samlat artiklarna i ett kapitel 
som fungerar som en inblick i hur man idag talar om den här sortens litteratur. 
 
I mediekapitlet ansluter vi oss främst till Manuel Castells, professor i sociologi och 
samhällsplanering, och hans teorier om nätverkssamhället. Vi hänvisar i den här 
uppsatsen till Informationsåldern: Ekonomi, samhälle och kultur, det första bandet av 
tre i serien Nätverkssamhällets framväxt. Castells fungerar som vår teoretiska grund i 
resonemangen kring vad vi menar med mediesamhället. Sociologen Anthony Giddens 
teorier används i diskussionen kring den senmoderna livsstilen och de val man tvingas 

                                                 
32 Wolfe, Tom 1975. The New Journalism. 
33 Forser, Tomas & Tjäder, Per Arne 1990. Strömkantringarnas tid – 1960-talets debatt och 
prosaförfattare. Ingår i Lönnroth, Lars & Göransson, Sverker, red. Den Svenska Litteraturen: Band VI: 
Medieålderns litteratur. 
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göra, vilket medför att individen söker sig till media för identitetsskapande.34 Detta 
använder vi främst för att visa hur den litteratur som vi analyserar också kan fungera 
meningsskapande och identitetsstärkande på olika sätt. 
 
Jostein Gripsrud, professor vid institutet för informations- och medievetenskap på 
universitetet i Bergen, står för ”uppfattningen att studiet av media är något mycket 
påtagligt, något som dominerar vår uppväxt och vårt vardagsliv, något som bidrar till att 
definiera oss som enskilda människor och samhällsmedlemmar”. 35 Gripsrud skriver om 
berättelsen som grundform för vår verklighetsförståelse, något som varit mycket 
användbart och hjälpt oss även i själva analysen. Gripsrud visar hur berättelseformen 
kan tillhandahålla ställföreträdande erfarenheter för läsaren på ett sätt som gör att vi kan 
lära oss av andras misstag. 
 
I sin bok om dagens mediekulturer skriver Claes-Göran Holmberg, docent vid språk- 
och litteraturcentrum och Jan Svensson, professor i det svenska språket, båda vid Lunds 
universitet, om vikten av gränsöverskridande analysmetoder för att rätt förstå denna 
utveckling.36 Många olika forskningsområden kan ge värdefulla perspektiv och inte 
minst medieforskning kan verka upplysande i litteraturstudier. I Mediekulturer: 
Hybrider och förvandlingar vill man undersöka hur ”den massmediala utvecklingen har 
förändrat den samhälleliga självförståelsen”. 37 För oss fungerar boken framförallt som 
inspiration till vår egen studie och som ett exempel på hur man kan tolka och förstå 
medias inverkan på människors liv. Man ställer vidare i boken frågor som rör huruvida 
denna utveckling har underlättat människors orientering i samhället eller inte, på vilket 
sätt de nya medieformerna återanvänder gamla berättelseformer och på vilket sätt de 
bidrar med något nytt.38 Magnus Persson är fil dr i litteraturvetenskap och lektor i 
svenska med särskild inriktning på litteratur, media och kulturanalys. Hans resonemang 
om kultur och gränsöverskridningar i ”Litterära representationer av mediekulturen” som 
ingår i Mediekulturer: Hybrider och förvandlingar, används i avsnittet om litterära 
hybrider.39 

 

1.7. Uppsatsens disposition 
 
Dispositionen i den här uppsatsen är upplagd med syfte att skapa ett sammanhang för 
hur våra olika perspektiv hänger ihop. Vi har alltså en tanke bakom hur vi har 
disponerat uppsatsen. Dels vill vi presentera vår uppsats på ett läsarvänligt sätt, och dels 
vill vi använda en disposition ämnad för just vårt problem och syfte. 
 
De teoretiska perspektiv vi hänvisar till i den här uppsatsen hör ihop på ett speciellt sätt. 
Detta är också tanken bakom dispositionen i det kapitel som heter teoretiska perspektiv. 
Genom speglingsteorin vill vi ytterligare knyta an till det litteratursociologiska 
perspektiv som presenterades i kapitel 1.2. ”Studiens placering i biblioteks- och 
informationsvetenskap”. Speglingsteorin får också fungera som en ram för relationen 
mellan litteratur och samhälle, vilken ligger till grund för våra teoretiska perspektiv. 

                                                 
34 Giddens, Anthony 1997. Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken. 
35 Gripsrud, Jostein 2002. Mediekultur, mediesamhälle, s. 11. 
36 Holmberg, Claes-Göran & Svensson, Jan 2004. Inledning. Mediekulturer – hybrider och förvandlingar. 
Ingår i Holmberg, Claes-Göran & Svensson, Jan, red. Mediekulturer. Hybrider och förvandlingar, s. 7. 
37 Ibid., s. 8. 
38 Ibid., s. 8f. 
39 Persson 2004. 
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Speglingsteorin följs av kapitlet om genreteori, där vi vill ge en genrehistorisk och 
teoretisk introduktion, för att sedan diskutera hur genrer samspelar med samhället. Här 
behandlas även genren som förväntningshorisont. 
 
Därefter diskuteras begreppet faktion och hur faktion ser ut i litterär form. Detta kapitel 
har inordnats i underkapitel där olika historiska faktionsformer samt dokumentära 
strategier diskuteras. Vi vill även i detta historiska perspektiv visa på relationen mellan 
samhälle och litteratur, och hur dokumentarism och faktion växt fram i olika 
samhällsskeden och tidsperspektiv.  
 
Därigenom blir denna historiska relation mellan samhälle och litteratur en bakgrund till 
hur vi menar att dagens samhälle påverkar litteraturen. I kapitlet om mediesamhället 
tecknas därför en bild av det samhälle som vi, i relation till speglingsteorin, menar 
samspelar med den litteratur vi i den här uppsatsen behandlar. Vi vill dels visa hur 
mediesamhället ser ut i stort och vilken roll det, enligt främst Manuel Castells teorier, 
spelar i människors liv och vardag. I nästliggande underkapitel visar vi mer specifikt 
hur mediesamhället och framförallt massmedia påverkar litteratur idag. Detta leder oss 
in på aspekter som identifikation och meningsskapande i dagens samhälle, där vi främst 
refererar till Anthony Giddens och drar paralleller till hur massmedia samverkar med 
dessa aspekter samt hur detta inverkar på de böcker vi undersöker i uppsatsen. 
 
I metodkapitlet förklaras och presenteras den metod vi använder oss av i den här 
studien. Först beskrivs hermeneutik och förförståelse, vilket trots sin teoretiska karaktär 
ligger i metodkapitlet som en bakgrund till den textanalytiska metoden som därefter 
presenteras rent allmänt. Här vill vi visa på en medvetenhet inför vad textanalys och 
tolkning innebär, för att sedan klargöra vad idéanalys är. Från denna analysform har vi 
inspirerats att använda analysverktygen idealtyper. Vi förklarar också hur vi använder 
idealtyper, vilket följs av en presentation av vår analsymodell. 
 
I analyskapitlet vill vi först presentera vårt material för att ge en bild av texterna och 
dess innehåll. Detta är tänkt att underlätta för läsaren, samt ligga till grund för de 
tolkningar som vi genom analysmodellen utför. I själva analysen upprepas därför inte 
referenser/fotnoter till sådant som redan berörts i materialbeskrivningen. Analysen 
tjänar främst till att visa på de tolkningar vi har gjort, där idealtyperna således fungerar 
som vår tolkningsram. Slutligen sammanfattas analysresultaten. 
 
Analysresultaten diskuteras och utreds i diskussionskapitlet. Här svarar vi även på våra 
frågeställningar samt knyter an till vår problemformulering och syftet med uppsatsen. 
Tanken med detta kapitel är också att ge plats för en mer personlig diskussion kring 
litteratur och samhälle, samt något om bokens framtid. Uppsatsen avslutas med en kort 
sammanfattning av hela uppsatsen och dess delar. 
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2. Teoretiska perspektiv 
 
I detta kapitel ämnar vi förklara samt knyta samman våra teoretiska perspektiv. 
Speglingsteorin som berördes i kapitlet om ämnets placering inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, används här som en ram för att beskriva förhållandet mellan 
samhälle och litteratur. Genreteori används för att förklara hur genrer samspelar med det 
existerande samhället. Vi vill också visa på genrers subjektivitet och historiska 
släktskap med näraliggande genrer. Slutligen kopplas speglings- och genreteorin till den 
aspekt av samhället vi i den här uppsatsen vill belysa och som vi ser har ett samband 
med vårt analysmaterial, nämligen mediesamhället.  

 

2.1. Speglingsteori 
 
Lars Furuland, professor i litteraturvetenskap med inriktning på litteratursociologi, 
skriver om hur litteraturforskningen från att ha intresserat sig för biografisk forskning, 
tog en ny riktning. Victor Svanberg var en av de litteraturforskare, som i sitt verk 
Medelklassrealism (1943-46) menade att dikten var en produkt av samhällslivet. Till 
skillnad mot tidigare blev det viktigt att se ”människan som en samhällsvarelse”, och 
man sökte nu ”beakta sociala, ekonomiska och politiska faktorer som haft betydelse för 
diktaren och därmed för verkets tillkomst och utformning”.40 I den här uppsatsen står 
media och dess påverkan i samhället för en sådan faktor, som vi menar har bidragit till 
uppkomsten av den litteratur vi analyserar. 
 
Speglingsteorin har, speciellt inom den marxistiska litteratursociologiska forskningen, 
velat visa på direkta förbindelser mellan text och samhälle. Man menar alltså att 
litteraturen fungerar som en spegelbild av samhället.41 Johan Svedjedal skriver att 
litteraturen säger något om verkligheten genom att ideologier avspeglas. Men 
speglingsteorin kan också fungera omvänt, d.v.s. genom att urskilja idéer som förtigs 
eller förvrängs. Överhuvudtaget står teorin för att ”litteraturen bidrar till att bygga upp 
vår verklighetssyn, att skapa idéer, mentaliteter och ideologier”, samt ”ett försök att lösa 
en klassisk estetisk fråga, den om hur samhället påverkar konsten”. 42 En av 
svårigheterna med denna teori är dock det vida begreppet samhälle, varför man ofta 
söker belysa en särskild aspekt av samhället som kan ha påverkat verket och dess 
tillkomst.43 I den här uppsatsen menar vi att mediesamhället står för en samling aspekter 
som har haft en påverkan på de verk vi analyserar. Därför vill vi visa på relationen 
mellan litteratur och samhälle samt hur mediesamhället kan sägas avspeglas både i vårt 
analysmaterial samt fungera som den aspekt av samhället som kan ha bidragit till 
böckernas uppkomst. På detta sätt använder vi speglingsteorin som en inramning av 
våra teoretiska perspektiv där relationen mellan vårt analysmaterial och mediesamhället 
är central. 

                                                 
40 Furuland, Lars 1997. Litteratur och samhälle. Om litteratursociologin och dess forskningsområde. Ingår 
i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, s. 27f. 
41 Ibid., s. 28. 
42 Svedjedal, Johan 2002. Litteratursociologi. Ingår i Bergsten, Staffan, red. Litteraturvetenskap: En 
inledning , s. 85. 
43 Furuland 1997, s. 28. 
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2.2. Genreproblem 
 
I det här kapitlet vill vi knyta speglingsteorin till att vårt analysmaterial kan ses som ett 
resultat av medias påverkan gentemot samhället, och vill på så sätt koppla detta till 
genrers samspel med samhället. Vi använder även genreteori för att visa hur genrer 
utvecklas över tid i samspel med näraliggande genrer i ett historiskt släktskap.   
 
Genrer syftar i bred betydelse till att avse art, slag eller sort. Liksom arter inom biologin 
kan litteraturen indelas i sorter och familjer, där t.ex. romanen kan ses som en familj 
med underarter. Att tala om art eller slag räcker inte för att klassificera litteratur. För att 
kunna tala om en genre krävs, enligt Staffan Bergsten, att man ser till det enskilda 
verket eller grupper av verk eftersom man inte kan ”genrebestämma språkområden, 
perioder, miljöer eller strömningar”. 44 Därför kan exempelvis inte folklig diktning 
räknas som en genre utan mer som ett litterärt område, där olika genrer kan ingå.45 
 
Eva Haettner Aurelius och Thomas Götselius refererar i förordet till sin antologi 
Genreteori till litteraturvetaren Tzvetan Todorov:  

 
Det ligger i språkets natur att röra sig inom abstraktionen och det ”generiska”. Det individuella kan 
inte existera i språket, och vår beskrivning av det specifika i en text blir automatiskt en 
beskrivning av en genre, vars särskilda egenskap är att verket i fråga är genrens första och enda 
exemplar.46 

 
Haettner Aurelius menar vidare att beskrivandet av en text gör genrebegreppet 
ofrånkomligt. Detta beror på att själva beskrivandet av texten och språkets karaktär gör 
att man alltid återgår till det generella. Det generella och allmänna i beskrivningen är 
också orsaken till att man inom litteraturvetenskapen, och inom andra vetenskaper som 
arbetar med texter, inte kan bortse från genrebegreppet. Tidigare, under 1800-talet, såg 
man mer till det enskilda och specifika i litteraturhistorien. Men i och med en förnyelse 
av litteraturvetenskapen, och de teoretiska tillskott som exempelvis strukturalismen och 
hermeneutiken utgjorde, kom genrer och genreteori åter i fokus.47 
 
Ofta talar man inom genreteori om teoretisk och historisk genre. Teoretisk genre syftar 
till att genom textanalys tillämpa en typ av genrernas grammatik. Vid enbart teoretisk 
genreanalys tar man dock inte hänsyn till det historiska, d.v.s. att historiska och 
samhälleliga skeenden har påverkat hur olika genrer klassificerats. Viss kritik har riktats 
mot uppehållande vid enbart teoretisk analys. Det är svårt att visa upp en hållbar 
genregrammatik i och med genrers subjektivitet. Dessutom kan man inom historisk 
genreanalys komma åt flera genrer inom en och samma texttyp.48 
 
Pragmatisk syn på genrer betyder att genrens användning står i fokus. Det viktigaste 
med denna genresyn är att texten har ett användningsvärde och att den fyller en 
funktion. Pragmatisk användning tillämpas också av kritiker. För dem blir genrer något 
att referera till och att sätta i intertextuell relation till andra genrer.49 Genrens funktion 
och pragmatiska användning definieras alltså huvudsakligen utifrån kultur institutioner, 

                                                 
44 Bergsten 2004, s. 108. 
45 Ibid., s. 108. 
46 Haettner Aurelius & Götselius 1997, s. 5. 
47 Ibid., s. 5. 
48 Jansson, André 2002. Mediekulturer och samhälle, s. 79. 
49 Ibid., s. 80f. 
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förlag, kritikerkår och läsare. Genren kan ses som ett sätt att kommunicera med läsarna 
och skapa förväntningshorisonter, vilka bygger på erfarenheter av liknande texter. Det 
är emellertid inte säkert att man som läsare är medveten om att man har denna 
genrekompetens.50 

 

2.2.1. Romanen och berättelsen 
 
De tre klassiska övergripande och strukturerande samlingsbeteckningarna lyrik, 
dramatik och epik, räknas inom det traditionella litteraturhistoriska 
klassificeringssystemet som högst stående över andra genrer.51  
 

Till grund för alla dessa färdiga genrer ligger samma värdering av tiden, samma roll för legenden 
och en analog hierarkisk distans. Inte för en enda hög genre utgör den samtida verkligheten som 
sådan ett acceptabelt objekt för gestaltning.52  

 
Den ryske romanteoretikern Michail Bachtin skriver om hur romanen, den yngsta av de 
stora genrerna skiljer sig från exempelvis eposet genom att vara en genre i tillblivelse. 
Bachtin menar att romanen på det viset ännu inte är ”färdig” utan ständigt förändras och 
utvecklas i olika riktningar, vilket tar uttryck i mängder av undergenrer och kategorier. 
Romanen räknades traditionellt som en ”låg” genre eftersom den intresserade sig för 
samtiden och nuet i stället för ett ärorikt förflutet. Eposet är däremot fullbordat och 
slutet som en cirkel.53 Bachtin menar att romanen i sin form och till sitt innehåll riktar 
kritik mot de andra klassiska genrerna vad gäller dessas förhållande till verkligheten 
särskilt gällande ”deras svulstiga heroism, deras konventionalism, deras tunna, livlösa 
poeticitet, deras monotoni och abstraktion, det avslutade och oföränderliga hos deras 
hjältar”. 54 Kännetecknande för romanen och något som skiljer den från de andra högre 
genrerna är också intresset för frågor som ”vad hände sedan”? och ”hur slutar det?”. 55 
 
Romangenren består av en mängd underarter, det vi oftast menar med begreppet genre, 
t.ex. kärleksroman, spänningsroman, o.s.v. som kan skilja sig markant från varandra 
formmässigt och tematiskt. Exempelvis så kan äventyrsromanen erbjuda spänning och 
flykt från det egna trista livet, men också identifikation med den ”vanlige” hjälten. 
Romanen har också genom historien haft ett särskilt förhållande till utomlitterära 
genrer. Bachtin nämner olika konstformer men också ”brevformer, dagböcker, 
bekännelser” samt retoriken. 56 
 
Bergsten menar dock att romanen, på grund av dess brist på sammanhållande regler och 
lagar, kanske inte ens kan kallas genre utan mer ses som ”en löst sammanhållen, icke 
hierarkiskt uppbyggd familj eller grupp av genrer”.57 Denna frånvaro av uppställda 
regler gör att man istället brukar tala om romanens kännetecken. Den fiktiva formen är 
kanske det mest problematiska kännetecknet, eftersom det är svårt att dra en klar gräns 
mellan fiktion och verklighet. Som exempel på ett problematiskt fall nämns Åsne 
Seierstads roman Bokhandlaren i Kabul (2002), där ”man velat se såväl den åt 

                                                 
50 Jansson 2002, s. 84ff. 
51 Bergsten 2004, s. 113. 
52 Bachtin 1997, s. 178. 
53 Ibid., s. 178ff. 
54 Ibid., s. 171f. 
55 Ibid., s. 189. 
56 Ibid., s. 190. 
57 Bergsten 2004, s. 150. 
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sanningen edsvurna reporterns rapportering som den skönlitterära författarens fria 
gestaltning av verkligheten”. 58 
 
Peter Hansen i sin tur menar att man genom romanen erbjuds olika perspektiv av 
verkligheten. Han skriver att 
 

… den skönlitterära gestaltningen tillhandahåller ett sätt att se verkligheten. Detta synliggörande 
förutsätter läsarens kännedom om gestaltningens fiktiva status, och således även att det framförda 
synsättet inte hör till den framställda verkligheten annat än inom ramen för den tolkning som 
texten ifråga utför. Tolkningen är t.ex. avslutad och fullständig på ett sätt som vår faktiska 
verklighetsuppfattning aldrig kan vara. Samtidigt är denna verklighet tillgänglig först i och med 
samma synliggörande.59 

 
Detta innebär att det är viktigt för läsaren att känna till den fiktiva formen för att förstå 
att den verklighet som skildras genom litteraturen är en tolkning och inte någon 
definitiv sanning. Vår egen verklighet ter sig oftast splittrad och fragmentarisk och för 
att få sammanhang och förståelse får man vända sig till andra källor. Litteraturen kan då 
erbjuda fullständiga berättelser om den verklighet vi själva ingår i där händelser 
inordnas i en ordningsföljd som gör dem gripbara för oss som läsare. Berättelsen 
fungerar på det sättet meningsskapande och ger läsaren en chans att leva sig in i olika 
situationer. 
 
Jostein Gripsrud kallar berättelsen för en ”kulturell grundform” som vi tillägnar oss 
samtidigt med språkinlärningen. Berättelsen intar en central ställning i vår kultur 
eftersom den ”förser oss med en tankeform som vi tar till när vi ska förstå förändringar, 
både när det gäller vårt eget liv och världen i stort”. 60 Gripsrud menar vidare att 
berättelsen är ”erfarenhetens form”, vilket innebär att vi kan lära oss något av andras 
misstag genom litteraturen: ”Berättelser om andra människor – verkliga eller 
uppdiktade – kan fungera som ett slags ställföreträdande erfarenheter”. 61 

 

2.2.2. Förväntningshorisont 
 
Anders Öhman menar att ”genren kan liknas vid en kartbild som anger de viktigaste 
linjerna i det territorium som ska gestaltas” och att den ”antyder vilka frågor som 
kommer att ställas”. 62 Detta innebär också att genren säger något om sina läsare 
eftersom man söker sig till en viss genre med förväntningar på vad man ska finna.63 ”Ett 
särskilt ’kontrakt’ mellan text och läsare upprättas, en implicit överenskommelse som 
manar läsaren att inta en särskild attityd till den framställda ’verkligheten’.”64 Detta 
kallas genrekontrakt. 
 
Tzvetan Todorov talar också om att genrer kan ses som förväntningshorisonter för 
läsare och modeller för författare. Todorov menar på så sätt att författaren skriver 
utifrån ett genresystem och att läsaren läser utifrån detsamma. Förväntningshorisonten 
skapas bl.a. genom läsarens kunskaper och erfarenheter av genren, vilket läsning av 
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litteraturkritik, studier av litteratur och kännedom om distributionssystem bidrar till.65 
Läsarens förväntningar skiftar beroende på genre, och litteratur som använder sig av 
faktion blir extra svår att närma sig från den här utgångspunkten. 
 

Beroende på grundperspektiv – fiktion eller icke-fiktion – blir upplevelsen av texten ifråga helt 
annorlunda. Skillnaden i grundperspektiv kunde beskrivas som en skillnad i genrekontrakt, som 
två skilda inbjudningar till form och förståelse, och som skapande två olika 
förväntningshorisonter.66 

 
Blandningen av fakta och fiktion gör att litteraturen signalerar ett annat förhållande till 
sin läsare: ”Textens blottande av sin egen fiktionalitet sätter den representerade världen 
inom en speciell förståelseram.”67 Man kan som läsare inte ta det texten säger som en 
bokstavlig sanning eftersom texten signalerat fiktion. Men eftersom den samtidigt gör 
anspråk på att säga något om en faktisk utomlitterär verklighet så borde alltså ett 
förtroende samtidigt upprättas där läsaren kan lita på att texten i alla fall är baserad på 
fakta. Texten kan exempelvis blotta sin status som fiktion genom beskrivningar av 
personers inre liv och tankar.68 Hansen menar också att en text som baseras på fakta får 
förstärkta tolkande och meningsskapande funktioner: ”De byggstenar som dokumentens 
vittnesbörd utgör existerar ju utanför romanen och är i princip allmän egendom på ett 
sätt som de fiktiva skeendena och personerna aldrig kan vara.”69 

 

2.2.3. Genrens föränderlighet 
 
De frågor som genreteorin rör sig kring handlar om vad en genre är: Om genren är 
föränderlig, ett allmänbegrepp eller en fiktion, eller om genrer relaterar till varandra och 
huruvida en text kan tillhöra flera genrer. Detta är frågor som ligger till grund för den 
moderna genreteorin.70 Haettner Aurelius och Götselius menar att man inte kan särskilja 
det diakrona (historiska) från det synkrona (ahistoriska). De båda perspektiven hänger 
således ihop, och påverkar varandra. Detta betyder att historiska och nuvarande genrer 
ingår i en sammanflätning där genren är föränderlig, vilket också utgör den moderna 
genreteorins grundläggande teoretiska problem.71  
 
Todorov menar att genrer kommunicerar med det existerande samhället och den 
rådande ideologin. På så sätt speglar genrer det samhälle som de hör hemma i. Det är 
därför vissa genrer existerar i ett samhälle, men inte i ett annat.72 Todorov menar alltså 
att genrer bör sättas i ett historiskt och samhälleligt, men också intertextuellt perspektiv. 
Genrer uppstår genom transformation, kombination eller ersättning av existerande 
genrer.73 
 
Även Öhman skriver, angående populärlitteratur och genrer, att det är nödvändigt att 
spåra en genre historiskt och se vilken ställning den haft i det litterära systemet. Han 
skriver också om vikten av att beskriva genrers förändringar över tid.74 Öhman hänvisar 
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i sin ståndpunkt till Bachtin, som menar att romaner ”minns sitt förflutna, men att de 
alltid lever i det närvarande”. 75 Detta innebär att romanens genrer bygger vidare på 
gamla former i samspel med den närvarande miljön. Detta att genrer ständigt förändras 
och utvecklas i symbios med sin samtid är något som ligger i själva romanens natur 
eftersom den enligt Bachtin befinner sig i nära kontakt och samspel med den 
ofullbordade samtiden. 76 
    
Genrer är således subjektiva och under omvandling, vilket innebär att varje ny text 
påverkar den ursprungliga genren. Ofta menar man att en ny genre etablerats när den 
omtalas i dagligt tal och debatt. När det gäller tv, är dokusåpan ett exempel på detta.77 
Eva Haettner Aurelius skriver om svårigheten med att definiera genrer och att själva 
begreppet är vagt. Vilket medför ”dels att en text kan halka in i än den ena än den andra 
genren, dels att texter man menar hör till begreppet inte får plats inom dess ram”. 78 
Genrens vaghet tyder också på dess öppenhet och förändringsbenägenhet. Men på så 
sätt blir också det problematiska värdefullt: ”genrerna kan betraktas som ett instrument 
som gör överskridande av språkliga, kulturella eller historiska gränser möjliga”. 79 Detta 
gör att litterära genrer kan påverkas av utomlitterära aspekter och inkludera dessa i de 
egna särdragen. 
 
Med hänsyn till genrers subjektiva karaktär, är det alltså svårt att säga när en genre har 
etablerats. Ofta är det en smygande process, som uppstår i ett samspel mellan samhälle 
och redan existerande genrer. På samma sätt förhåller det sig med vårt analysmaterial, 
där kritiker och distributörer uppmärksammat ett ”fenomen” samtidigt som det finns en 
oklarhet kring genrebestämning. På grund av böckernas uppenbara likheter med 
exempelvis dokumentärromanen blir böckerna desto svårare att definiera, eftersom de 
både förhåller sig till äldre genrer och moderna former av litteratur. 

 

2.3. Faktion som litterär form 
 
I detta kapitel vill vi teckna en bild av hur blandformen faktion ser ut och fungerar. 
Först beskrivs formen i sig, både ur ett historiskt och samtida perspektiv. I kapitel 2.3.1. 
beskrivs den amerikanska journalistiska faktionsformen ”New journalism”.  Därefter 
fungerar kapitel 2.3.2. ”Sverige och 60-talet: dokumentarism och rapportering” som en 
bakgrund till kapitlet om ”Dokumentära strategier”. Genom denna bakgrund ges en 
förståelse för hur dokumentarismen uppkom och såg ut i 1960-talets Sverige. I kapitel 
2.3.4. tecknas en bild av hur dagens dokumentära litteratur ser ut. 
 
Massmedia tar en allt större plats i våra vardagliga liv och det som vi får ut av dem, 
information och underhållning, blandas allt mer och liknar varandra. Inom modern 
medieforskning kallas denna blandning av fakta och fiktion för faktion. Peter Harms 
Larsen skriver i Faktion som udtryksmiddel, att ordet härstammar från den 
engelsk/amerikanska termen ”faction”. Begreppet uppstod till en början inom 
journalistiken, där fiktionens form och uttrycksmedel kombinerades med 
faktaförmedling, vilket kom till uttryck inom den genre som kom att benämnas new 
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journalism. När samma form uppstod i romanform kom begreppet ”faction”, svenskans 
faktion, i bruk. Harms Larsen nämner dokumentärromanerna In Cold Blood av Truman 
Capote och Legionärerna Per Olov Enquist, som tydliga exempel på romaner i 
faktionens form.80 
 
1700-talets roman kan ses som en föregångare till ”faktionsromanen”. Då framställdes 
fiktion genom olika faktagenrers form och utryck. Genom brevromaner, fiktiva 
reseskildringar, med exempel som Gullivers resor av Swift och Defoes Robinson 
Crusoe, dagboksromaner och fiktiva självbiografier ville man påverka en offentlig 
opinion. Författaren kunde genom denna tvetydiga faktion framföra sina åsikter och 
gömma sig bakom en fiktionalisering av berättarjaget. I slutet av 1700-talet kom den 
historiska romanen, där författaren använde sig av dokumenterade och välkända 
händelser och skildrade dessa i romanform. Problemet med den historiska romanens 
form har sedan dess varit hur stor frihet författaren har gentemot det historiska 
materialet.81 1800-talet innebar i och med författare som Balzac och Dickens m.fl. att 
man började beskriva en fiktiv men samtidigt realistisk värld. Här användes fiktionens 
form samtidigt som man ville beskriva ”verkligheten som den var, och inte som den 
borde vara”. 82 Ofta fanns en samhällskritik i bakgrunden, vilket i t.ex. Danmark tog sig 
uttryck i Georg Brandes vilja att ”sätta problem under debatt”. Tom Wolfe, pionjär 
inom new journalism, nämner den realistiska romanen som en inspirationskälla för det 
journalistiska reportaget.83  
 
Det beskrivande journalistiska reportaget är en faktionsform där händelser 
rekonstrueras, vilket ger läsaren en känsla av att vara på plats. Fiktionen skapar på så 
sätt ett engagemang som väcker frågor, vilka faktadelen kan ge svar på. Detta kan också 
beskrivas som den för faktionsformen typiska blandningen av information och 
underhållning. Vanliga teman inom reportagets form är att visa s.k. ”stängda rum” som 
offentligheten normalt inte har tillgång till. Exempel på sådana privata områden och 
sfärer, är religiösa sekter och andra typer av hemliga sällskap. Dramatiska verkliga 
händelser såsom krig, naturkatastrofer och demonstrationer är också vanliga stoff som 
skildras i reportagets form. 84 
 
Faktionsformen började senare användas även inom film, tv och radiosammanhang, och 
då ofta i kombination med begrepp som ”docudrama” och ”drama-documentary”. 
Harms Larsen definierar termen faktion som ett överordnat begrepp vilket täcker: 
       

… alle former for medieprodukter hvor blandningen af fakta och fiktion er intressant og 
problemtisk, og hvor denne blandning har spillet en rolle – enten for publikums måde at opfatte og 
modtage budskabet på- eller for afsenderens måde at producere og fremstille sit stof på- eller for 
det meste, for begge dele.85    

  
Faktion kan således sägas förekomma i alla medier men användningen av greppet 
varierar, skriver Lisbet Borker och Povl Erik Brøndgaard i boken Den bearbejdede 
virkelighed, som ska fungera som ett läromedel i media- och 
kommunikationsvetenskap. Som exempel nämns bl.a. den historiska spelfilmens bruk 
av autentiskt material, tv-nyheternas filmiska grepp, dokumentärfilmens användning av 
spänningseffekter, en författares subjektiva framställning av verkligheten samt 
                                                 
80 Harms Larsen 1990, s. 12. 
81 Ibid., s. 15ff. 
82 Ibid., s. 28. 
83 Ibid., s. 28. 
84 Ibid., s. 35. 
85 Ibid., s. 12. 



 17 

journalistens dramatiskt komponerade reportage. Även effekten som användningen av 
faktion får för tittare eller läsare varierar och beror på hur man som medieförbrukare 
avläser och uppfattar produkten. 86  
 
Borker och Brøndgaard beskriver fiktion som en framställning av ett uppdiktat stoff 
som kan förhålla sig fritt till verkligheten. Fakta karaktäriserar de som framställning av 
autentiskt eller verkligt stoff. Faktion kan då beskrivas som en sammanblandning av 
fakta- och fiktionselement och termen täcker det område där fakta förmedlas genom 
fiktionens former och uttryck, samt där fiktivt innehåll förmedlas genom faktagenrens 
former och uttryck.87 En helt igenom fiktiv roman kan alltså härma exempelvis 
historieskrivningens form och eventuellt på det viset dölja sin egen fiktionalitet för att i 
stället ge en känsla av fakta och sanning. 88 Och på samma sätt kan en faktabaserad bok 
använda fiktionsgrepp för att skapa spänningsfyllda moment och liknande. En text som 
blandar dessa två former av faktion blir extra komplicerad att tolka för läsaren eftersom 
genrekontraktet blir mycket osäkert. Faktionsgenren ger en möjlighet att förmedla 
faktastoff på ett underhållande sätt men ger även en möjlighet till identifikation och 
igenkännelse genom att utnyttja fiktionens former och uttrycksmedel. 89 
 
Det finns en risk med att blanda fakta och fiktion som yttrar sig i mottagarens svårighet 
att skilja de olika inslagen åt.90 Man kan som läsare tro att ett stycke är baserat på fakta 
medan det i själva verket är fiktion i faktagenrens form, och detta kan få konsekvenser 
för läsarens tolkning och förståelse, men även för identifikationsprocessen. Detta beror 
även på att man av tradition förväntar sig att dagspress ska leverera sanning, och böcker 
underhållande historier sedda ur författarens subjektiva perspektiv. 91 När dessa genrer 
blandas så påverkas även läsarens förväntningar. Frågan är alltså om man som läsare 
klarar av att skilja fakta och fiktion åt när de förekommer i faktionens blandformer, och 
vad detta medför i mottagandet av texten. De genrekontrakt som brukar gälla blir 
otydliga.92  

 

2.3.1. New journalism 
 
På 1960-talet i USA etablerades den journalistiska faktionsformen new journalism där 
”fakta och fiktion blandas och journalisten ofta uppträder som aktör i historien”. 93 Tom 
Wolfe, med en bakgrund som journalist, kan sägas vara pionjären inom riktningen. I 
hans böcker syns ofta en kritik av den ”fina” konsten. 94 
 
I boken The New Journalism ger Wolfe en beskrivning av genren och dess uppkomst. 
Detta nya sätt att skriva uppstod först, som namnet antyder, bland journalister. I 
tidningar som New York och Esquire började ett antal journalister experimentera med 
den traditionella journalistiken. Bland dessa fanns Tom Wolfe själv, men även kända 
journalister som Jimmy Breslin och Guy Talese började nu tänja på journalistikens 
konventionella ramar. Det blev viktigt att ”vara på plats”, vara ute på fältet och beskriva 
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vad som hände. Den nya stilen var detaljerad, intensiv och mer tidskrävande än man var 
van vid. Man tog sig tid och gick på djupet, ofta under flera dagar eller veckor. Det var 
en objektiv stil men samtidigt en beskrivning av människors känslor.95 Stilen fick kritik 
för att vara för litterär och för att man ”hittade på”. Plötsligt började journalister, som av 
tradition var bland de lägre i den hierarkiska kulturstrukturen, skriva som författare och 
använda sig av ibland lika sofistikerade tekniker.96 
 
I och med In Cold Blood (Med Kallt Blod 1965) av Truman Capote kom genren att få 
uppmärksamhet i de litterära kretsarna. Boken, som idag räknas som en av de första 
dokumentärromanerna, kom först ut som serie i The New Yorker 1965, för att ges ut 
som bok 1966. Capote som redan var en erkänd författare, vann nu en enorm 
framgång. 97 Historien handlar om det kallblodiga mordet på en farmarfamilj i Kansas. 
Capote gjorde ett minutiöst förarbete som tog sex år, där han bl.a. följde mördarna och 
alla omständigheter från händelsen fram till dödsdomen och avrättningen. Materialet 
som låg till grund utgjordes av intervjuer och officiella dokument. Förutom mördarna, 
intervjuade han även bybor och vänner till familjen. Romanformen, kombinerat med 
fakta, gör att man som läsare kommer personerna nära.98 Capote ”uppfann” den egna 
termen ”non-fiction novel” för att inte kopplas ihop för mycket med journalistiken. Men 
In Cold Blood gav new journalism, som genren snart kom att kallas, dess erkännande.99 
 
Fler författare kom nu att skildra olika sociala miljöer inifrån. Jon Stack, skildrar i M 
(1966), hur han lyckades bli värvad av armén som deltagande reporter och fick följa ett 
kompani från träning till Vietnamkriget. I Paper Lion (1966) skrev George Plimpton om 
sina upplevelser som quarterback i Detroit Lions. Ett av de mest vågade deltagandena 
gjorde Hunter Thompson i och med Hells Angels: The strange and Terrible Saga of the 
Outlaw Motorcycle Gang (1965).  Till grund ligger författarens 18 månaders vistelse 
hos motorcykelklubben Hells Angels.100 Tom Wolfe själv följde ett antal hippies och 
den psykedeliska rörelsen i 60-talets Kalifornien, vilket blev The electric Kool-acid test 
(Trippen, 1970).101 
 
Förutom det egna deltagandet, utgjordes new journalism av litterära tekniker som 
påminde mycket om den realistiska romanens. Realismen skildrade, genom författare 
som Balzac, Dickens och Gogol, en konkret och omedelbar verklighet. Detta kom inom 
new journalism till utryck i form av fyra tekniker. En av dessa var att skildra berättelsen 
scen för scen. Genom scenberättandet gavs liten plats åt det historiska berättandet. Den 
andra tekniken utgjordes av den realistiska dialogen. På detta sätt definieras 
karaktärerna och läsaren kommer dem nära. Detta var också ett vanligt drag hos 
Dickens realistiska stil, som ofta beskrev och byggde upp karaktärer genom dialog. En 
tredje teknik vanlig inom new journalism var tredje persons synvinkel. På så sätt 
presenterades scener ur en persons synvinkel, och på detta sätt fick läsaren tillgång till 
karaktärernas inre. Den sista tekniken handlade om detaljbeskrivning. Vanligt var 
detaljer om personligheten såsom vanor, gestikulering, gångstil och andra sätt att bete 
sig. Men även personens kläder, inredning, utseende etc., kunde tjäna som symboler i 
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beskrivningen av personligheten. 102 Men dessa punkter, betonar Wolfe, ska inte ses som 
regler utan endast en beskrivning för inom genren vanligt förekommande drag. 103 

 

2.3.2. Sverige och 60-talet: dokumentarism och rapportering 
 
1960-talet innebar i Sverige ett ifrågasättande av modernismen, vilken ansågs stå för en 
aristokratisk och snäv kultur. Den traditionella hierarkiska kultursynen skulle ersättas av 
en demokratisk kultur ”för alla”. I Demokratins kultursyn (1962) ifrågasatte Bengt 
Nerman den kultiverande bildningstanken. Han menade att den tidigare moraliserande 
idealismen var oförenlig med ett demokratiskt synsätt. I början av 60-talet lades också 
grunden för den politiska aktivism och ideologi, som kom att prägla årtiondet. Runt 
1965 tar dessa tendenser fart på allvar och så gott som merparten av författarna vid den 
här tiden var engagerade i olika samhällsfrågor. Under den här tiden blev också 
”konstens förhållande till verkligheten mer spänningsfyllt”.104 
 
Litteraturen präglas under 60-talet av prosaexperiment. Den franska ”nya romanen” 
med författare som Robbe-Gillet, Butor och Sarraute, slår igenom i Frankrike och når 
snart även Sverige. Det nya sättet att skriva kännetecknas på 60-talet av nya 
överenskommelser med läsaren och att romanen nu kunde sägas utforska verkligheten 
på ett nytt sätt: ”Romanen skulle svara mot den nya, både subtilare och mer 
relativiserade verklighetsuppfattningen.” 105 
 
Dokumentärromanen etableras i Sverige främst av Per Olof Sundman och Per Olov 
Enquist. Enquist stod både för ett objektivt synsätt och för vikten av att ”öppet 
redovisa”, samtidigt som han menade att ”romanen är ett bedrägeri, men ett nödvändigt 
bedrägeri”. I Magnetisörens femte vinter (1964), som blev Enquists genombrottsverk, 
varvas dokumentära drag med fiktiva. Detta blir också en inordnad del i romanen, där 
problemet med sanning och lögn synliggörs. Men det är i dokumentärromanen 
Legionärerna (1968) som sanningsproblematiken blir särskilt tydlig, då den kallades allt 
från ”roman” och ”bok” till ”reportage”. Till skillnad från Magnetisörens femte vinter, 
så bygger Legionärerna på autentiska dokument, som också är det utmärkande draget 
för dokumentärromanen. 106 Men förutom baltutlämningens användning i det politiska 
spelet, synliggör Enquist även individens inflytande i politiken. Politiken skulle vara 
”åtkomlig, inte förbehållen de speciellt utvalda”.107 
 
Den nya objektiva berättarstilen finns även hos Per-Olof Sundman, som ofta förenade 
vardagsmiljöer med estetik. Hans objektiva och sakliga stil hade få känslouttryck, vilket 
medförde flera va lmöjligheter för läsaren. Inte sällan var romanhjältarna äventyrliga 
sökare och en av dessa sökare återfinns i Ingenjör Andrées luftfärd (1967). I denna 
dokumentärroman ligger bl.a. autentiska dagboksanteckningar till grund. Förloppet 
skildras nära verkligheten med förberedelser, avfärd och det tragiska slutet där alla tre 
resenärer omkom.108 Romanen har tolkats utifrån att Sundman vill ifrågasätta 
människans beroende av ”ideologier” och ”dogmatiska slutsatser”. 109 
                                                 
102 Wolfe 1975, s. 46ff. 
103 Ibid., s. 48. 
104 Forser & Tjäder 1990, s. 75ff. 
105 Ibid., s. 84  
106 Michelsen 1999, s. 13. 
107 Forser & Tjäder 1990, s. 90f. 
108 Nettervik 1997, s. 201. 
109 Forser & Tjäder 1990, s. 85. 
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Även Per Gunnar Evander kan sägas stå för en typ av pseudodokumentarism, då hans 
romaner fungerar som fallstudier, undersökningar och dokumentationer. Det fiktionella 
präglas av inlevelse och hans teknik påminner om såväl Sundman som Ernest 
Hemingway och Stig Dagerman. Liksom Sundman och Enquist, ingår budskap även i 
Evanders romaner. Hans patos ligger hos förlorarna i folkhemmet, och den identitetskris 
som drabbar individen. 110 
 
Ett annat alternativ till det fiktiva berättandet kom reseskildringen att bli. Eftersom flera 
författare tillbringade mycket tid på resande fot, skedde nu en naturlig utveckling. ”De 
reste i verkligheten och beskrev vad de såg.” Samtidigt som böckerna kunde ha en 
politisk underton, så hade de ”sin berättarteknik, sina hjältar, sin estetik”.111 De största 
författarna inom reseskildringen var vid den här tiden Jan Myrdal och Sven Lindqvist. 
Lindqvist befann sig bl.a. längre perioder i Asien, då främst Kina och Indien, vilket 
resulterade i Kina inifrån (1963) och Asiatisk erfarenhet (1964). Jan Myrdals mest 
kända reseskildring Rapport från kinesisk by (1963) gjorde honom också världsberömd. 
Skildringen är egentligen mer av en fallstudie, då den främst bygger på intervjuer, och 
Myrdal själv såg sig som en ”verklighetens tolk”.112  
  
Samtidigt växte en näraliggande genre, i form av rapportboken fram. Reseskildringarna 
var i många fall skrivna i just rapportens och reportagets form. Rapportboken 
utvecklades ur det traditionella reportaget. Förlagen intresserade sig för genren och 
pocketboken fick ett uppsving. Exempelvis kom nu pocketbokserien PANorama, vilken 
utgjordes helt av rapportböcker. En återkommande titel var Rapport från…, vilket blev 
ett begrepp i och med städerskan Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink (1970). 
Kåsören Erik Zetterström, alias Kar de Mumma, var inte sen med att ironiskt replikera 
med sina upplevelser i Rapport från en ishink (1970). Rapportböckerna innebar en kritik 
av den fiktiva verklighetsskildringen. Författarna fungerade mer som rapportörer av 
erfarenheter, där de egna upplevelserna fick mindre utrymme. Författarrollen och 
skönlitterära tekniker fick också stå tillbaka. Istället präglades rapportböckerna av 
objektivitet, medvetenhet och kontroll. Solidaritet var också kännetecknande för den här 
tiden, vilket särskilt syns i Rapport från en skurhink, i och med att en okänd städerska 
fick chansen att komma till tals. Ofta använde man sig också av intervjuer under en 
längre tid, vilket resulterade i bl.a. Sture Källbergs Rapport från en medelsvensk stad 
(1969) och Carin Mannheimers Rapport om kvinnor (1969). 113 Även Sara Lidmans 
intervjubok Gruva (1969) räknas hit. Boken innehöll intervjuer med gruvarbetare, och 
blev omdebatterad i samband med gruvstrejken 1969. Lidman bidrar här till författarens 
roll som ”förmedlande men också ställningstagande”. 114 
 
Göran Palm skildrar i de s.k. LM-böckerna, Ett år på LM (1972) och Bokslut från LM 
(1974), sin tid som anonym anställd i LM Ericsson. Metoden ”att se utan att bli sedd”, 
hade redan grundlagts av den västtyske författaren och journalisten Günter Wallraff. 
Palms intention var att se arbetarna med ”nya ögon”. 115 Vid den här tiden hade 
”dokumentarismen således redan trängt in i den svenska litteraturen. Gränsen mellan 
fackprosa och fiktion var genombruten”. 116 
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2.3.3. Dokumentära strategier 
 
Jonas Ingvarsson som skrivit ett bidrag om media och dokumentära strategier i 
antologin Documentarism in Scandinavian Literature, menar att det finns tre 
dokumentära strategier som han benämner dokumentärromanen, reportaget och den 
dokumentaristiska strategin. Det senare innebär att man använder dokument som 
föremål för litteraturen och inte som bevis för fakta, d.v.s. att man skriver fiktion i en 
faktagenres form. Ingvarsson väljer alltså att se dokumentarismen inte som en genre 
utan som en samling litterära strategier. Dessa strategier har en stark anknytning till 
andra medier såsom televisionen, radio, film och reklamfilm genom bokens och 
litteraturens samspel med dessa medier under 1960-talet. Den dokumentära repertoaren 
består bl.a. av sociologiska undersökningar, rapporter, dagböcker, biografier, 
självbiografier och reseskildringar. Alla tre strategier, menar Ingvarsson försöker på ett 
eller annat sätt besvara frågan om hur en författare bör hantera sanningen. Reportaget 
följer oftast inte en narrativ struktur och kan till och med läsas okrono logiskt utan att 
sammanhanget helt går förlorat. Dokumentärromanen däremot följer romanens narrativa 
struktur med början, mitt och slut.117 
 
Hansen utför analyser av 60-talets svenska dokumentärroman som bär många likheter 
med den faktionslitteratur vi i den här uppsatsen behandlar. Hansen utgår ifrån att 
dokumentärromanerna förmedlar budskap om verkligheten genom litterära medel och 
inte genom en direkt avbildning av verkligheten:  
 

I den mån dessa romaner för övrigt lyckas yttra sig om vår verklighet och fungera som 
kunskapsverktyg så är det först som sist som litterära skapelser och möjligen som verbala 
tolkningar av världen, snarare än som efterbildningar eller avbildningar i bokstavlig mening.118 

 
Skönlitteraturen och romanen har under efterkrigstiden präglats av formexperiment som 
använt sig av och gränsat till olika slags texttyper vilket har lett till att graden av 
fiktionalitet har varierat starkt. Hansen talar om romanen som ”anti-genre” och syftar på 
hur den luckrat upp gränserna mot icke-fiktiva texter. På sextiotalet gjordes många 
prosaexperiment där exempelvis bruksanvisningar lästes som skönlitteratur.119 I 
samband med detta uppkom också dokumentärromanen med sin blandning av fakta och 
fiktion. 
 

En text kan som vi vet besitta litterära egenskaper utan att vara fiktiv, liksom en fiktionsroman kan 
sakna de flesta litterära stildrag utan att för den skull upphöra att vara fiktiv. Dokumentärromanen 
erkänner redan med sin genretillhörighet det kreativa momentet, men begränsar dess omfattning i 
valet av autentiskt stoff.120   

 
Dokumentärromanen gränsar till historieskrivningen där genrekontraktet ser annorlunda 
ut. Historikern måste ha belägg för sina fakta och redovisa noggrant när gissningar och 
antaganden görs.121 Ingvarsson kallar dokumentärromanen för den moderna världens 
snabba historiska roman. Materialet, fakta och det empiriska händelseförloppets exakta 
ordning är viktigt, menar han, men författaren kan agera huvudperson i sin egen bok 
och redovisa det material han hittat på ett sätt som möjliggör en snabbare tillblivelse än 
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den historiska romanen. 122 Dokumentärromanen förenar ”den fiktiva romanens 
konstgrepp med historieskrivningens känsla av autenticitet och verklig eller historisk 
referens”, och detta menar Hansen, gör den som genre extra förvirrande. Det är dock 
viktigt att inte glömma att det tolkande momentet finns med även inom 
historieskrivningen. 123 Det är också viktigt att förstå att romanen i sin natur är en fiktiv 
skapelse ”även i sin strängaste form av verklighetsillusion”. 124 Hansen lägger fram 
synpunkten att även moderna romaner som befinner sig långt ifrån den muntliga 
berättartraditionen använder sig av en intrigstruktur där det finns en början, en mitt och 
ett slut.125 
 
Hansen skriver att vi av konventionell fiktionsprosa förväntar oss en viss ordning och 
även en viss meningsfullhet. Men om detta uteblir så förklarar vi det oftast med 
författarens medvetna intention och på det sättet blir det ändå meningsfullt. När det 
gäller en dokumentärroman så blir det annorlunda på så sätt att ”frånvaron av form och 
mening tillskrivs antingen det historiska källmaterialet eller rentav historien, eller så kan 
författarens arbete och framställning ifrågasättas”. 126 Det finns alltså tunga krav på att 
fakta och historia berättas på rätt sätt, men samtidigt kan dokumentärromanen slippa 
undan från estetisk bedömning på grund av sitt släktskap med exempelvis 
historieskrivningen där de estetiska aspekterna är sekundära. En bok som bygger på 
fakta kan ju ha ett värde även om den är dåligt skriven i konstnärlig bemärkelse just för 
att den fyller ett dokumenterande syfte. Hansen hävdar till och med att romanen fått en 
större tyngd i och med dokumentarismen eftersom den inte är lika lätt att avfärda som 
dålig. 127 
 
Det finns vissa element som ingår i dokumentaristens repertoar, enligt Ingvarsson, och 
som kännetecknar både reportaget, dokumentärromanen och övriga dokumentaristiska 
strategier: Författaren placerar sig själv i rollen som vittne, ofta av moraliska dilemman 
knutna till vår samtid. I stället för att skapa egna karaktärer så blir författaren sin egen 
hjälte, kanske särskilt i reportageboken, som leder läsaren genom handlingsförloppet.128 
Dokumentärromanen kan ofta sägas ha ett didaktiskt syfte eftersom författaren genom 
sin framställning skapar en argumentation för en specie ll tolkning av det dokumentära 
materialet.129 Dessutom består dokumentarismens själva narrativa form av en 
sammanblandning av olika aspekter från bl.a. romanen, bekännelsen, självbiografin och 
det journalistiska reportaget, vilket gör att både romanformen som gränserna mellan 
fakta och fiktion och litteratur och journalistik, ifrågasätts.130 
     
Dokumentärromanen bygger på fakta, dokument och historisk eller samtida bevisning.  

Böcker som presenterar fiktivt stoff men utger sig för att behandla fakta kan alltså inte 
sägas vara en dokumentärroman. Däremot använder de sig av en dokumentaristisk 
strategi och blir pseudo-dokumentära. Ingvarsson föreslår att man för att bestämma 
huruvida en text kan räknas som dokumentärroman eller ej, ska använda sig av meta- 
och paratextuella upplysningar, såsom omslagets beteckningar, innerflikens 
beskrivningar av boken och hur kritiker har omnämnt texten. Om sådana upplysningar 
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saknas så får man leta efter dokumentära särdrag inne i texten, exempelvis hur källorna 
presenteras.131 
     
Dokumentarismen förhöll sig till och påverkades av massmedia och då främst av 
amerikansk tv:s programformer där ett ständigt ostrukturerat perspektivskifte pågår. 
Dokumentarismen ville erbjuda ett alternativt perspektiv till detta. Reportaget gjorde 
detta genom att problematisera någon samtida aspekt av samhället och 
dokumentärromanen gjorde det ofta genom att ta en historisk händelse och visa på dess 
samband med dagens samhälle.132 

 

2.3.4. En dokumentär våg? 
 
Som nämnts i uppsatsens inledning, verkar det nu finnas en sorts ”verklighetstrend” 
inom litteraturen. Inom trenden ryms exempelvis egenberättade historier om 
människoöden, aktuella nyhetsböcker och nu även s.k. ögonblicksböcker. Det råder 
skilda åsikter om orsakerna till trenden i artiklar i dagspress. Bland annat syns en 
fokusering på det privata i samhället och medier och böckerna kan därför ses som en 
fortsättning på trenden av dokusåpor och skvallerpress. Men de kan lika gärna tolkas 
som en reaktion mot detsamma, eftersom böckerna har större möjligheter att erbjuda 
fördjupad identifikation. 133 
 
Det verkar också som om böcker om rättegångar, kriminalhistorier och katastrofer kan 
sägas utgöra en egen genre, och hit kan man alltså räkna de böcker vi valt att analysera i 
den här uppsatsen. Böckerna om mordet på Anna Lindh, tsunamikatastrofen och mordet 
i Knutby är litteratur som producerats och utgivits tätt efter att händelserna ägt rum, och 
de har alla under en kort tid genererat ett antal böcker om varje händelse. I USA är den 
här typen av litteratur inget nytt. Där går också processen från nyhetshändelse till färdig 
bok ännu snabbare. New Orleans-katastrofen resulterade på bara ett par månader i flera 
böcker. Litteraturen säljer som bäst när nyhetshändelsen fortfarande är aktuell och 
omtalad i media, och på så sätt märks ett visst samspel med media och 
kvällstidningar.134 Beroendet av aktualitet är alltså speciellt för den här litteraturen, 
vilket också gör att den skiljer sig från andra dokumentära böcker om stora 
nyhetshändelser som kom ut i senare anslutning till själva händelserna. 
 
Ett ytterligare steg i just aktualitet kan de nya s.k. ögonblicksböckerna sägas ha tagit. 
Det är bl.a. det nya förlaget BigBok som nu lanserar böcker om nyhetshändelser åt det 
mer spektakulära hållet. Bland titlarna märks mer kändisrelaterade ämnen som Svennis 
krig (2006) av Peter Wennman, om Sven-Göran Eriksson, och På liv och död, om 
Micke ”Svullo” Dubois. Under planering är också boken Bobby,135 om pojken Bobby 
som misstänks ha blivit mördad i januari 2006 och där rättegången fortfarande pågår. 
Tanken är att böckerna, från idé till färdig bok, inte ska ta mer än tre månader att 
framställa. Konceptet som nu testas i Sverige har funnits länge i Storbritannien och 
USA, där de kallas ”instant books”. Böckerna ger ett samlat intryck åt nyhetshändelser, 
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samtidigt som ”hela” historien serveras kryddad med nya infallsvinklar.136 Den här 
typen av förlag bygger på idén att det finns ett behov hos folk att veta mer än det som 
står i tidningar och sänds på tv, samt att många händelser behöver mer fördjupning. 
Trenden pekar också mot att boken verkar vara på väg åt samma håll som tv med 
dokusåpor och ”reality”, istället för fiktion. 137 Flera av böckerna handlar om mordfall, 
och har också kallats ”realitydeckare”, samtidigt som det skrivs att ”nyhetsboken är 
här”. De s.k. realitydeckarna kan sägas ha tagit en början i och med böcker som 
Lasermannen av Gellert Tamas och Himmel och Helvete: Mord i Knutby av Terese 
Cristiansson, som också analyseras i den här uppsatsen. Den nyutgivna boken Den 
svenske kannibalen (2006) av Pelle Tagesson, om mordet på två fostersystrar i Gävle, 
räknas också till ”genren”. Senast planeras en bok om ”Hagamannen” i Umeå, som 
sitter misstänkt för flera mord.138  
 
Johanna Westlund visar i en artikel om dessa nya snabba böcker att det finns en positiv 
syn på den snabba utgivningen hos förläggare. Där ser man det heller inte som att 
ögonblicksböckerna kommer att konkurrera ut andra böcker inom fack- och 
skönlitteratur som har en mer traditionell utgivningstid. Risken finns däremot att 
utgivningen av nyhetsböcker trappas upp. En viss gräns när det gäller snabbhet finns 
dock, varför det inte går att konkurrera med medier som tv och Internet.139 
 
Att det skrivs dokumentära böcker om stora nyhetshändelser är inget nytt, utan det nya 
är just snabbheten och det speciella samspelet med media. En annan orsak till böckernas 
ökning kan förklaras genom dagens globala nyhetsflöde, vilket medför att det skrivs om 
stora nyhetshändelser på många olika ställen. Medierna gör att man riskerar att drunkna 
i en rapportering, vilket föder ett behov av att sortera intrycken. Då kan den här sortens 
litteratur ge djup och reflektion, och en chans att ”fylla i luckorna”. 140 En förklaring är 
också att tidningarna inte längre har tid och plats för de djuplodande och förklarande 
reportagen, vilket gör att det verkar finnas en ökning när det gäller den här typen av 
litteratur. Tidigare sålde inte detta slags böcker lika bra eftersom materialet gick att hitta 
i tidningarna.141  
 
Kulturjournalisten Stefan Jonsson skriver i artikeln ”Konsten gräver där medierna rusar 
förbi”, om hur journalistiken allt mer fiktionaliseras medan konsten politiseras. Jonsson 
skriver vidare, att det finns en tilltagande likriktning inom dagens massmedier. 
Kvällstidningarna handlar allt mer om kändisar och tv-serier, och mindre om samhälle 
och politik. Även globala nyhetskanalers rapportering från Irak-kriget, förmedlades 
dramatiskt tonsatt och fragmentariskt enligt Jonsson. När till och med en tidning som 
New York Times säger sig ha publicerat fabricerade fakta, förmedlade av Bush 
regeringen, frågar sig Jonsson, vem som ”söker sig till massmedierna för att veta något 
om verkligheten?”142 Sett genom detta perspektiv får man idag vända sig till genrer som 
den fria dokumentärfilmen, reportageboken, romanen och tidskriftsessän för 
sammanhang och meningsskapande. Här ges bakgrundsteckningar och 
orsaksförklaringar som tv:s korta sändningstider och journalistikens standardisering 
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omöjliggör.143 Att massmedia på detta sätt ger mindre plats åt längre reportage och 
orsaksförklaringar kan ha påverkat den litteratur vi undersöker i den här uppsatsen. 
Detta kan således vara en av orsakerna till en ökning av böcker som skildrar aktuella 
nyhetshändelser. Men det finns en dubbelhet i detta resonemang. Med tanke på 
ögonblicksböckerna och en allt snabbare produktion, finns samtidigt en risk att 
reflektion och djup uteblir. Funktionen av komplement till ett fragmentariskt medieflöde 
riskerar att försvinna, om snabbheten medför spekulativa hafsverk där sammanhang och 
förståelse får stå tillbaka.  
 
Ingela Nilsson, forskarassistent i bysantologi, skriver i en artikel om 
”verklighetseffekten” som alltid varit en stor diskussionsfråga för litteraturvetare och 
historiker. Hon menar att fakta och fiktion idag allt mer blandas och att gränserna 
mellan dem är oklara, vilket gör att läsarens förväntningshorisont gäckas. Romaner som 
utger sig för att bygga på autentiskt stoff och fakta produceras idag i ”en strid ström” 
och detta medför att begrepp som ”sanning” och ”lögn” blir problematiska och 
omdiskuterade. Nilsson menar att dessa diskussioner kring fakta och fiktion traditionellt 
hör hemma inom historieskrivningen där problemet gäller textens förhållande till 
historiska händelser. Hon poängterar också att den historiska texten på samma sätt som 
den litterära aldrig kan likställas med en utomlitterär verklighet utan endast kan vara det 
författande subjektets tolkning.144 
 
 

2.4. Media i samhället 
 
I detta avsnitt vill vi återknyta till speglingsteorin genom att visa hur mediesamhället 
kan sägas samspela med den litteratur vi analyserar i den här uppsatsen. Vi anknyter 
därför till Manuel Castells teorier, där vi klargör vad vi i den här uppsatsen menar med 
mediesamhället. Först tecknas en bild av hur media påve rkar samhället i stort, för att 
sedan visa hur denna påverkan ser ut i relation till litteraturen. Slutligen ges en bild av 
hur media kan fungera identifikations- och meningsskapande, samt hur detta kan 
kopplas till vårt analysmaterial.   
 
Manuel Castells är professor i sociologi och samhällsplanering, och vill med sin bok 
Nätverkssamhällets framväxt, den första av tre sammanhängande böcker i serien 
Informationsåldern, ”föreslå vissa element i en förklarande, tvärkulturell teori om 
informationsålderns ekonomi och samhälle, med specifik referens till en ny 
samhällsstruktur”.145 Castells skriver: 
 

Denna normalisering av budskap, där fasansfulla bilder från verkliga krig nästan kan absorberas 
som inslag i actionfilmer, har en fundamental effekt: en utjämning av allt innehåll i vars och ens 
bildsystem. Eftersom de utgör symbolväven i vårt liv tenderar medierna att bearbeta medvetandet 
och beteendet, så som den verkliga erfarenheten bearbetar drömmarna, och tillhandahålla det 
råmaterial som vår hjärna arbetar med. Det är som om den visuella drömvärlden (den 
information/underhållning som televisionen tillhandahåller) skulle återge vårt medvetande 
förmågan att välja, omkombinera och tolka de bilder och ljud som vi alstrat genom kollektiv 
praktik eller individuella preferenser. Det är ett system av feedback mellan förvrängande speglar: 
medierna är uttrycket för vår kultur, och vår kultur arbetar i första hand med material som 
tillhandahålls av medierna.146 
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Han anser att identiteten har en frigörande kraft och menar att man genom observation, 
analys och teoribildning kan hitta och förklara samband mellan olika tendenser och 
trender i världen idag som annars förefaller förvirrande och fragmentariska. Han vill på 
detta sätt ge en kontrast till det postmoderna tänkandet som enligt Castells utmynnar i 
en misströstan över vår oförmåga att förstå och skapa mening. 147 
 
Moderna massmedia och moderna samhällen utvecklas idag i samspel: Samhällena 
fungerar som en bakgrund till massmedierna, såväl ekonomiskt och socialt som politiskt 
och kulturellt. Olika kommunikationsformer, såsom skriftliga, muntliga och 
audiovisuella, bildar ett interaktivt nätverk, vilket idag kännetecknas av en global 
omfattning. Genom kommunikation förmedlas och gestaltas kultur och eftersom den 
nya informationstekniken förändrar kommunikationen, så förändras nu också kulturen 
omkring oss på olika sätt.148 
 
Tv: s uppkomst och inflytande har haft stor betydelse när det gäller andra mediers 
omstrukturering. Det innebar bland annat att radion tappade sin ledande massmediala 
ställning. När det gäller litteratur, medförde detta att böcker tog upp ämnen som 
omtalats i tv, och anknöt till tv-kändisar. Det gjorde också att böcker allt oftare 
resulterade i tv-manus. Mediekonsumtionen är den idag största aktiviteten efter arbete. 
Vi lever på många sätt med och genom massmedier, menar Castells. I hemmet fungerar 
medierna både som en bakgrund men även som något vi står i ständigt samspel med. 
Den tryckta texten passar för en systematisk framställning medan tv snarare framhåller 
en flyktig form av kommunikation. 149 Castells menar vidare att medierna, och särskilt 
de audiovisuella, på många sätt fungerar som vårt grundmaterial när det gäller 
kommunikation: ”Vi lever i en mediemiljö och det mesta av våra symboliska stimuli 
kommer från medierna.”150 
 
Castells skriver att tv kan karaktäriseras som massmedium eftersom det når ut till en 
stor publik och kännetecknas av samtidighet.151 Ett problem är att ”massmedierna är ett 
enkelriktat kommunikationssystem medan den faktiska kommunikationsprocessen inte 
är det, utan bygger på interaktion mellan sändare och mottagare i tolkningen av 
budskapet”. 152 Castells menar vidare att mediernas ”budskap, explicita eller 
subliminala, utvecklas och behandlas av individer som är insatta i specifika sociala 
sammanhang, vilket modifierar vad som var den avsedda effekten med budskapet”. 153 
 
Tiden har fått en ny betydelse i dagens samhälle, enligt Castells, som menar att tiden 
omvandlats av informationsteknologin. 154 Den klassiska synen på tid är att den är linjär, 
mätbar och därmed förutsägbar. Detta bryts sönder i nätverkssamhället, enligt Castells. 
Han kallar detta nya tidsbegrepp för tidlös tid och menar att den ”med teknikens hjälp 
undflyr villkoren för sin existens”. 155 Den tidlösa tiden verkar vid sidan av 
samtidigheten i informationssamhället. Gripsrud menar att medierna skapar ”föreställda 
gemenskaper” eftersom man ofta inte träffar andra människor inom gemenskapen. Det 
viktiga kan i stället vara ”en samtidig upplevelsegemenskap” som man får genom 
vetskapen om att andra människor lyssnar på samma radioprogram, läser samma tidning 
                                                 
147 Castells 2001, s. 27f. 
148 Ibid., s. 376. 
149 Ibid., s. 377ff. 
150 Ibid., s. 383. 
151 Ibid., s. 379. 
152 Ibid., s. 382. 
153 Ibid., s. 383. 
154 Ibid., s. 479. 
155 Ibid., s. 482. 



 27 

eller tittar på samma tv-program vid samma tidpunkt som man själv gör det.156 Enligt 
sociologen Anthony Giddens är åtskiljandet av tid och rum utmärkande för det moderna 
livet medan tid och rum var förbundna genom platsen i förmoderna samhällen. Han 
menar att den moderna sociala organiseringen inte vore möjlig utan denna åtskillnad där 
människor världen över kan samarbeta och göra samma sak utan att behöva vara på 
samma plats.157 
 
Man kan idag få ögonblicklig information från olika delar av världen, vilket ger en 
omedelbarhet åt händelserna. Men samtidigt blandar medierna olika tider enligt 
konsumentens eget val och bildar ett ”tidsmässigt collage” där början, slut och 
ordningsföljd tappar betydelse. Denna tidlöshet är ett centralt inslag i vår kultur och 
medför att händelser förlorar sin meningsfulla kronologiska rytm.158  
 

Tiden komprimeras och förnekas slutligen i kulturen, som en primitiv motsvarighet till den snabba 
omsättningen av den produktion, konsumtion, ideologi och politik som vårt samhälle bygger på. 
En hastighet som gjorts möjlig först genom ny kommunikationsteknik.159 

 

2.4.1. Media och litteratur 
 
Magnus Persson menar att anledningen till att det inte forskats så mycket kring 
massmedias inflytande på författare och litteratur är att massmedia räknas som ”låg” 
eller ”trivial” kultur. Han menar att högt och lågt idag blandas och att gränserna mellan 
sådana epitet inte längre är lika tydliga.160 
 
Svensk litteratur har sedan 1950-talet influerats och präglats av ”de nya elektroniska 
mediernas, framför allt televisionens, växande makt över litteraturen, bokmarknaden 
och läsarnas medvetande”. 161 Hans Hertel, professor i nordisk litteratur med 
litteratursociologisk inriktning, menar att bokens ställning har förändrats radikalt på 
grund av den globala medieindustrins inverkan. ”Genom sin integration i den globala 
medieindustrin har boken detroniserats från sin klassiska ställning som det 
gemensamma centrala mediet till ett osäkert liv som ett medium bland andra.”162 Hertel 
menar vidare att boken är del av en mediesymbios och att bokens läge idag beror på en 
ny arbetsförmedling mellan olika medier. I mediesymbiosen är medier förbundna med 
varandra genom olika samspel. För boken resulterar detta i att de hämtar material och 
stoff från andra medier och att boken själv blir mediestoff. 163  
 
Persson tecknar vidare två ”färdvägar” för författarens möte med mediekulturen på 60-
talet. En väg innebär att författaren arbetar rent formellt och stilistiskt och använder 
mediekulturen som ”verktyg för att vidga litteraturens register, spränga konstverkets 
gränser, att öppna det för tidigare tabubelagda röster och motiv”. Den andra färdvägen 
arbetar med realism och kritisk samhällsskildring vilket medför en ”avromantisering av 
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litteraturen och ett nä rmande till den vanliga människans kultur och vardag”. 164 
Mediekulturen kan alltså påverka handlingen i romaner och utgöra teman men även 
erbjuda författarna nya modeller för sitt berättande: ”En mycket vanlig form av lån från 
masskulturen är leken med dess genremönster och berättelseformer”, skriver Persson, 
och ett exempel på detta kan vara hur deckarformen kan användas som en yttre ram 
kring det man egentligen vill berätta. Man behåller då de spänningsskapande 
kvaliteterna hos deckargenren men tillför ”någon form av högkulturellt ’mervärde’”. 165 
 

De senaste decenniernas medieutveckling har kännetecknats av en påtaglig hybridisering, dvs. en 
blandning både av kommunikativa tekniker och av kommunikativa och kulturella uttrycksformer 
… Hybridiseringen av uttrycksformer kan exemplifieras med blandningen mellan fakta och 
fiktion, mellan information och underhållning och mellan lek och pedagogiska framställningar.166 

 
Persson undrar samtidigt om dessa blandformer är något nytt och vilka konsekvenser de 
medför för vårt sätt att se på kulturellt och estetiskt värde.167 Persson hävdar att 
blandningen av högt och lågt är något typiskt postmodernt: ”postmodernismen 
kännetecknas av hybridisering och gränsöverskridningar mellan högkultur och 
masskultur; mellan teori och fiktion; mellan fakta och fiktion; mellan olika genrer och 
medier”.168 
 

Och slutligen: multimedias kanske viktigaste egenskap är att de i sin domän drar in flertalet 
kulturella uttryck, i all deras mångfald. Deras inträde betyder slutet för åtskillnaden, ja, kanske 
alla distinktioner, mellan audiovisuella och tryckta medier, populärkultur och elitkultur, 
underhållning och information, utbildning och opinionsbildning. Alla kulturella uttryck, från de 
värsta till de bästa, från de mest elitära till de mest populära, förenas i detta digitala universum 
som kombinerar det kommunikativa medvetandets förflutna och nuvarande och framtida 
manifestationer till en jättelik, icke -historisk hypertext.169 

 

2.4.2. Identitet och meningsskapande i mediesamhället 
 
Flera tongivande sociologer och samhällsteoretiker är överens om att samhällets 
modernisering medfört en problematisering av människors identitet. De strukturer som 
tidigare var avgörande för identiteten håller allt mer på att luckras upp. Sedan 1800-
talets slut har vi sett en avtraditionalisering, vilket innebär att människor idag allt 
mindre följer i förfäders fotspår som tidigare generationer gjorde. Industrialisering och 
urbanisering medförde frihet vad gäller social och geografisk rörlighet, men också 
anonymitet och uppluckring av kollektiva gemenskaper. Även kyrkans avtagande roll 
som meningsskapande institution har medfört större valfrihet, men på samma gång 
större eget ansvar för individen. Fram till idag ser vi också att aspekter som 
klasstillhörighet och könsroller är mindre självklara. Allt detta medför en frihet för 
individen, samtidigt som det innebär ökat individuellt ansvar för identitetsskapande och 
livsval.170 
 
Gripsrud skriver om identitetsbegreppet som från början betyder likhet eller enhet, att 
det handlar om att finna likheter mellan andra människor eller mediernas 
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representationer och oss själva. Vi känner sedan gemenskap med dem som är lika oss 
och detta bekräftas och förstärks genom medierna.171 Medieförbrukning kan också 
handla om att träna sin inlevelse- och empatiförmåga: 
 

Rent generellt kan man säga att empatin är en förutsättning för att vi ska kunna leva oss in i 
medietexter … Enligt detta synsätt blir vår inlevelse i medietexter dels ett sätt att pröva olika 
perspektiv på oss själva och omvärlden (eftersom perspektiven ju också mer eller mindre medvetet 
bedöms av oss under och efter upplevelsen), dels ett sätt att pröva vår generella empatiska 
förmåga.172 

 
Den litteratur som vi undersöker i den här uppsatsen kan sägas vara ett slags 
medietexter eftersom de blir som en fortsättning på de nyhetsinslag som förekommit i tv 
och i tidningar. Detta skulle innebära att böckerna troligtvis kan erbjuda mer komplexa 
sätt att pröva inlevelseförmåga och empati på för läsaren. Gripsrud talar vidare om tv:s 
förmåga att erbjuda ”en sorts identitetsstärkande terapi” som riktar in sig mot den ångest 
och känsla av osäkerhet som tv-mediet själv har skapat: 
 

I allt från pratprogram och debatter till såpoperor och underhållningsprogram sätter man ord på 
fenomen, placerar in dem i begripliga ramar och scheman som vi redan känner till, vilket gör att de 
successivt blir mindre hotfulla och mer hanterbara.173  

 
På samma sätt kan nyhetsstoff som exempelvis mordfall, och som följs i media på ett 
fragmenterat sätt, göras hanterbart och begripligt genom att passas in i romanformen. 
Men även reportagen och nyhetssändningarna följer givna mönster. Genrekännedom är 
centralt för mediekommunikation, menar Gripsrud, eftersom journalisterna genom 
kännedom om nyhetsmediernas genrer snabbt kan skapa artiklar och reportage, 
samtidigt som publiken med sin egen genrekännedom, snabbt kan ta till sig det som 
förmedlas. Denna genremedvetenhet fungerar alltså även som ett slags 
konsumentupplysning. 174 
 

Medierna bidrar till att definiera verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera vilka vi 
är. De visar fram olika sätt att förstå världen, olika sätt att framställa den – i bild, ljud och skrift – 
och de lanserar idéer om vad som är viktigt och oviktigt, bra och dåligt, roligt och tråkigt. De visar 
oss delar och dimensioner av världen som vi inte själva upplevt och kanske aldrig kommer att 
uppleva. Som mottagare av allt detta tvingas vi bilda oss någon slags uppfattning om var vi själva 
står, vilka vi är, vilka vi vill vara eller bli – och vilka vi under alla omständigheter inte vill vara 
eller bli.175 

 
Samhället genomgår allt snabbare förändringar, bland annat inom teknikens område och 
då särskilt vad gäller informationsteknologi. Kommunikationssystemen förändras i 
samma takt och bilder, språk och ljud integreras och anpassas efter identiteternas smak. 
Utmärkande för vår tid är, enligt Castells, att bilder och intryck flödar fritt i ständig 
omvandling, och detta gör att jakten på identitet blir vägen till social mening för 
individen eller kollektivet. Att identitet medför meningsskapande är inget nytt, menar 
Castells, men nu blir identiteten ofta det primära för att skapa mening, mycket på grund 
av att institutioner och auktoriteter tappar sin legitimitet.176 
 
Castells skriver att ”1990-talets karaktäristiska sociala och politiska trend är att det 
sociala handlandet och politiken byggs upp kring primära identiteter, antingen 
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tillskrivna, historiskt eller geografiskt rotade, eller nykonstruerade i ivrig jakt på mening 
och andlighet”. 177 Han anser att identiteten är en organiserande princip hos ”det 
informationella samhället”. Identitet är enligt Castells ”den process genom vilken en 
social aktör primärt uppfattar sig och bygger upp mening på basis av ett eller flera givna 
kulturella attribut”. 178 Det finns enligt Castells en paradox i informationssamhällets sätt 
att bidra till skapandet av identiteter, eftersom informationssystem och nätverk bidrar 
till individens organisering men underminerar den självständiga identiteten. Den nya 
informationstekniken ger ökade möjligheter till integration med andra individer men 
lämnar oss ensamma och föder ett behov att rekonstruera nya identiteter.179  
 
Mediepubliken delas allt mer upp efter smak, värderingar och livsstil. Det handlar om 
att välja olika budskap. Det blir alltså budskap och användargrupp som styr mediet och 
en utveckling bort från massamhället där alla inte längre ser på samma sak samtidigt. 
Trots mediernas globala samhörighet och räckvidd, lever vi ”inte i en global by utan i 
lokalt distribuerade specialritade stugor”. 180 Detta gör alltså att vi har ett medieklimat 
som är globalt sammanlänkat, men vars flöde skapar splittring. De ”specialritade 
stugorna” symboliserar den tilltagande individualisering, som även Giddens talar om, 
och som kännetecknas av livsstil och valmöjligheter. 
 
Giddens menar att senmoderniteten erbjuder individen en mängd valmöjligheter, men 
lite vägledning om vad man bör välja. Konsekvensen blir att individen måste skaffa sig 
en livsstil, eftersom ”vi har inget annat val än att välja”. 181 Livsstil kan ses som en 
berättelse om personen och självidentiteten. Den karakteriseras av olika vanor och 
rutiner, vad gäller t.ex. mat, kläder, handlingssätt och umgängesmiljöer. Vanorna är 
dock öppna för förändringar utifrån självidentiteten. På ett djupare plan handlar det 
också om självbild, och om vem man vill vara. De vanor och rutiner som utgör livsstilen 
bildar på så sätt en typ av enhet eller ordnat mönster. Därför blir också vissa val 
förenliga eller oförenliga med livsstilen, vilket skapar en trygghetskänsla för individen. 
Den tillägnade livsstilen underlättar på så sätt individens val. Påverkningar utifrån, 
såsom grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden påverkar också 
vilken typ av livsstil man väljer.182 
 
Genom livsstilen kan man alltså välja att ta till sig viss information framför annan. Den 
mängd val som individen ställs inför, påverkas även av att vi på många sätt lever i olika 
världar. Tidigare befann sig människor i miljöer som mer liknade varandra. Den ökade 
globaliseringen av media gör också att en mängd livsstilar erbjuds i allt snabbare tempo. 
På så sätt blir valen ännu fler. Senmoderniteten innebär även att tron på auktoriteter 
minskat. Detta leder till att människor vänder sig till experter och media för råd och 
identifikation. 183 
    
Giddens säger vidare att senmoderniteten även kännetecknas av riskbedömningar. Med 
detta menas att framtiden tas in i nuet och att man försöker se sannolikheten att olika 
projekt kommer avlöpa som man tänkt sig. Men riskbedömningarna blir osäkra då man 
inte kan frånkomma oberäkneliga faktorer. Giddens menar också att senmoderniteten är 
apokalyptisk på så sätt att den tillför risker som tidigare generationer inte kände till eller 
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behövde konfronteras med. En sådan risk, som visserligen alltid har funnits, men som 
intensifierats på grund av miljöförstöringar, är naturkatastrofer. Andra risker utgörs av 
massförstörande krig, sammanbrott av den globala ekonomin och totalitära 
supermakter.184 För att utforma en självidentitet under senmoderniteten blir det, enligt 
Giddens, nödvändigt att ha en balans mellan risker och möjligheter.185  
 
I och med senmoderniteten ser Giddens att ”avlägsna händelser påverkar nära händelser 
eller självets intimitet”. 186 Andra människors erfarenheter och händelser har allt sedan 
skriftspråket uppstod, haft en del i hur vi ser på oss själva. Detta får allt större 
genomslagskraft genom media och masskommunikation, och inte minst den 
elektroniska kommunikationen. Likt Castells menar Giddens, att samtidigt som avstånd 
mellan människor blir mindre i och med globalisering av media och kommunikation, så 
skapar detta också ett medieflöde som ter sig fragmentariskt och splittrat.187 
 
Här vill vi knyta teorin till att vårt analysmaterial kan ses som en förlängning av media, 
men att det ger en djupare reflektion och förståelse. På så sätt kan det fungera 
meningsskapande, i det globalt fragmentariska medieflöde som både Castells och 
Giddens talar om. Böckerna säger, genom dess verklighetsanspråk, något om vilka vi är 
och hur samhället fungerar. De kan också sägas stå för den typ av avlägsna händelser 
som blir tillgängliga i och med det globala medieflödet, och som påverkar självet och 
identiteten. Böckerna kan även symbolisera den typ av risker som Giddens talar om, och 
som människor genom sin livsstil väljer att ta till sig eller bortse ifrån. Böckerna kan 
göra att riskhändelser som presenterats av media bearbetas, samtidigt som de kan 
fungera vägledande inför en liknande risk. 

 

2.5. Sammanfattning av teori  
 
Våra teoretiska perspektiv tog vid med speglingsteorin där vi ytterligare knöt an till 
uppsatsens litteratursociologiska utgångspunkt. Speglingsteorin står för att samhället 
avspeglas i litteraturen, och att samhälleliga aspekter kan ha relevans för litterära verks 
uppkomst. Vi använde denna för att visa på relationen mellan samhälle och litteratur. 
Efter en kort introduktion till genrer och genreteori, visade vi på hur genrer kan sägas 
samspela med samhället samt hur genreförväntningar fungerar. Sedan introducerades 
begreppet faktion där detta delades in i underkapitel, där exempel på historiska genrer 
inom faktion och dokumentarism togs upp. Slutligen återanknöt vi till speglingsteorin, 
då vi i kapitlet om mediesamhället, tecknade en bild av den aspekt av samhället som vi 
anser har påverkat de böcker vi i den här uppsatsen behandlar. Här tog vi också upp 
relationen massmedia och litteratur och hur dessa samverkar. Slutligen visade vi hur 
identifikation- och meningsskapande samspelar med mediesamhället, samt hur detta kan 
ha påverkat den litteratur vi i uppsatsen analyserar. 
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3. Metod 
 
I det här kapitlet presenterar vi vår metod som är textanalytisk och baseras på Göran 
Bergströms och Kristina Boréus metodbok Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys samt begrepp och tolkningsaspekter ur Björn 
Vikströms bok Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens. För 
kapitlet om hermeneutik används framför allt Vikström men även Nils Giljes och 
Harald Grimens genomgång av hermeneutik i Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 
Analysmodellen är inspirerad av Bergströms och Boréus kapitel om idéanalys. 
 
Kapitlet inleds med en genomgång av hermeneutiken och tolkningsproblem, som ligger 
som en teoretisk ram kring vår textanalytiska metod. Eftersom metod innebär tolkning 
så finner vi det viktigt att anknyta till hermeneutikens aspekter på det tolkande 
momentet. Detta avsnitt blir därför teoretiskt men ligger ändå i metodkapitlet som en 
bakgrund och inledning till den textanalytiska metoden. 

 

3.1. Hermeneutik och tolkningsproblem 
 

Hermeneutiken i sina moderna varianter består både av försök att skapa en metodlära  för tolkning 
av meningsfulla fenomen och att beskriva de villkor som gör det möjligt att förstå meningar.188 

 
Från början handlade hermeneutiken om metoder för bibeltolkning och tolkning av de 
klassiska antika författarna,189 men har även använts inom historia, teologi och 
juridik.190 Vikström skriver att hermeneutiken traditionellt ”har betraktats dels som en 
praktisk tolkningslära som erbjuder redskap och metoder för hur en texttolkning går till, 
dels som en filosofi om människans existens i världen”. 191  
 
Nils Gilje, professor vid högskolan i Oslo och Harald Grimen, professor vid 
universitetet i Bergen, menar i sin bok Samhällsvetenskapernas förutsättningar att 
hermeneutik främst handlar om förståelse och mening, något som är relevant för alla 
samhällsvetenskaper, eftersom man där sysslar med ”meningsfulla fenomen”. Texter är 
ett exempel på sådana fenomen, vilka karakteriseras av att de måste tolkas för att 
förstås. Samtidigt är utgångspunkten för att kunna tolka och förstå en text att man anser 
den ha en mening. 192 I vår uppsats utgår vi på samma vis ifrån att de texter vi läser och 
tolkar har en större mening än vad som framkommer vid en ytlig läsning. Gilje och 
Grimen menar vidare att samhällsvetenskaperna ofta gör tolkningar av tolkningar 
eftersom exempelvis en text i sig kan sägas vara en tolkning av verkligheten. 193 
 
Det är dock inte så enkelt som att bara säga att man letar efter mening i en text, eftersom 
detta begrepp kan betyda många olika saker.194 I den här uppsatsen talar vi om 
meningsskapande funktioner i texten och syftar då på huruvida texten bringar reda och 
sammanhang i ett händelseförlopp eller om den tvärtom förvirrar läsaren och hindrar 

                                                 
188 Gilje, Nils & Grimen, Harald 1995. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 177. 
189 Vikström, Björn 2005. Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens, s. 14. 
190 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 94. 
191 Vikström 2005, s. 21. 
192 Gilje & Grimen 1995, s. 175f. 
193 Ibid., s. 179. 
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förståelse från att skapas. Vi menar att texten kan göra detta genom olika strategier, 
såsom genreförväntningar som uppfylls eller bryts, eller genom att ställa och besvara 
fördjupande frågor. 
 
När man gör något slags litteraturstudie måste man ständigt tolka texterna eftersom man 
strävar efter att förstå eller finna deras mening. Och varje tolkning som görs kan sägas 
vara nyskapande, enligt Vikström, då den utförs på ett nytt sätt, med nytt material och 
utifrån ett nytt perspektiv eller en annorlunda kontext.195     

 

3.1.1. Förförståelse 
 
Det inom hermeneutiken centrala begreppet förförståelse handlar om tanken att ”vi 
alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar”, samt att denna förförståelse 
är nödvändig för att vi ska förstå något över huvud taget.196 Detta innebär att vi bär på 
”fördomar” som både kan förse oss med en nödvändig grundförståelse, men även 
innebära en mindre öppen inställning till ett problem. Det kan vara svårt att skilja dessa 
olika slag av fördomar från varandra men detta kan ändå ses som en positiv möjlighet 
eftersom det innebär att varje tolkning beror på uttolkarens egna kunskaper och känslor 
och därmed blir unik.197 Detta medför också att tolkningsarbetet aldrig upphör eller når 
ett slutgiltigt skede utan alltså pågår ständigt i nya former. Förförståelsen kan också 
vara läsarens förväntningar på texten och utgöra en del av läsarens tolkningskompetens. 
Genrer och genretypiska drag kan ses som en uppsättning förväntningar som läsaren 
och även uttolkaren har inför en text.198  
 

En text som helt motsvarar läsarens förväntningar förmår inte utmana eller uppröra … Den text 
som har bäst förutsättningar att förändra läsarens självförståelse är den text som väcker mest 
motstånd utan att helt gäcka alla former av förväntningar. En sådan text ställer höga krav på sin 
läsares förmåga och vilja att aktivt bidra till tolkningen.199 

 
Som studerande tillhör man, enligt Vikström, en tolkningsgemenskap som förser oss 
med ”vissa yttre ramar i form av beprövade tolkningsmetoder och en därtill hörande 
verklighetsuppfattning”.200 Uttolkarens egen historiskt och socialt betingade 
förförståelse kan ses som nödvändig för att vi alls ska kunna ta till oss texter från andra 
kulturer och tider. Man måste alltid ta hänsyn till sig själv som samhällsvarelse när man 
utför sin tolkning, 201 eftersom man ”lever i världen och är på många olika sätt själv en 
del av den verklighet” som man försöker förstå.202 Vikström betonar på samma sätt att 
ingen tolkning sker förutsättningslöst och att man utan tidigare kunskap om ämnet eller 
företeelsen som man vill studera inte har någon möjlighet att alls förstå den. 
Förförståelsen ses på det här sättet som nödvändig för att vi ska kunna ställa relevanta 
frågor till analysmaterialet samtidigt som den innebär en fara för att tolkningen styrs 
och vinklas.203 De idéer som vi har med oss när vi börjar tolkningsarbetet bestämmer 
riktningen för studien, skriver Gilje och Grimen, eftersom vi annars inte vet vad vi vill 
                                                 
195 Vikström 2005, s. 30. 
196 Gilje & Grimen 1995, s. 183. 
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undersöka.204 Man tolkar också världen utifrån sina egna erfarenheter som blir till ett 
slags exempel på hur världen är beskaffad och hur den fungerar.205 Vi anser det därmed 
vara viktigt att visa medvetenhet om att vår bakgrund inom litteraturvetenskap förser 
oss med en litteratursyn som bestämmer riktningen på vår studie och som gör att vi även 
förutsätter att litteratur och texter är meningsfulla fenomen. 
 
Förförståelsen handlar också om att man från början har vissa värderingar och en 
särskild samhällssyn som naturligtvis påverkar studiens inriktning och resultat, eftersom 
dessa uppfattningar ”är med om att bestämma vad aktören tar för givet och vad han 
finner problematiskt”. 206 På samma sätt är vår uppfattning att media har stor inverkan på 
samhället idag en förutsättning för den här studien och denna uppfattning har försett oss 
med teoretiska perspektiv. Gilje och Grimen poängterar att meningsfulla fenomen bara 
kan förstås i förhållande till den kontext de förekommer i.207 I den här uppsatsen vill vi 
placera in den litteratur som vi valt att analysera i ett sammanhang för att på så vis 
kunna tolka och förstå det. 

 

3.1.2. Den hermeneutiska cirkeln 
 
Tolkningsprocessen har liknats vid en cirkel och beskrivs som ”en pendling i tolkningen 
mellan textdelar och texthelhet”, 208 där läsaren ställer frågor till texten och möts av nya 
frågor som texten kan sägas ställa till läsaren. På så sätt blir tolkningsprocessen 
produktiv och nyskapande.209 Denna process kallas den hermeneutiska cirkeln. Men 
enligt Pål Repstad, professor i religionssociologi, blir denna bild av processen en 
idealbild som förutsätter en tydlig medvetenhet hos uttolkaren om dennes egen 
kreativitet vilket även innebär att förförståelsen inför tolkningsprocessen måste 
klargöras tydligt. Den hermeneutiska cirkelns pendlande process innebär ofta att man 
förutsätter att det finns en gömd mening och ett sammanhang som man letar efter. På så 
vis kan man lätt bortse från ”inre motsättningar och tvetydigheter i det material som 
tolkas”. 210 
 
För Gilje och Grimen handlar den hermeneutiska cirkeln om ”sambanden mellan det vi 
ska tolka, förförståelsen och det sammanhang som det måste tolkas i”.211 
 

Generellt kan vi säga att ”den hermeneutiska cirkeln” betecknar det förhållandet att all forskning 
består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och den kontext som det 
tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse. Hur delen ska tolkas är beroende 
av hur helheten tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur delarna tolkas. Hur fenomenet 
ska tolkas är beroende av hur kontexten tolkas och omvänt.212 

 
Man kan avslutningsvis säga att den förförståelse vi har påverkar valet av 
tolkningsobjekt, men även val av teori som grundar sig på en viss samhällssyn. Detta 
kommer i sin tur att påverka resultatet av studien. Det är också dessa aspekter som gör 
varje enskild forskningssituation unik. 
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3.2. Textanalys 
 

Ytterst är varje tolkning inriktad på att skapa förståelse. Även om det är en text som är vårt 
primära tolkningsobjekt leder förståelsen av denna mänskliga skapelse i förlängningen även till en 
breddad förståelse av vad det innebär att vara människa.213 

 
Språk och text ägnas stort intresse inom modern samhällsvetenskaplig forskning. Ett av 
skälen till detta är att vårt moderna samhälle ofta betraktas som ett nätverks- eller 
informationssamhälle. Texter produceras i mängder och genom att de blir lästa och 
använda så får de konsekvenser för människors tankar och handlingar. Genom texter 
kan också en dold maktutövning ske, genom att tankar och önskningar påverkas i en 
viss riktning. Bergström och Boréus tar som exempel på detta upp massmedias vinkling 
av vissa samhällsfenomen så att andra trängs bort.214 I massmedia och tv levereras 
också snabba åsikter och tankar, medan texter ger möjlighet till mer reflekterande 
tankeutbyte,215 enligt Björn Vikström som är verksam vid teologiska fakulteten vid Åbo 
Akademi. Han menar vidare att ”de texter vi läser bidrar till våra föreställningar om 
verkligheten, oberoende om dessa texter är vetenskapliga, fiktiva, religiösa eller 
poetiska till sin karaktär” och att de på det här sättet fungerar som ”vittnesbörd om 
världen vi lever i ”.216 I vår uppsats ansluter vi oss till denna syn på texter.   
 
Vår metod för uppsatsen blir alltså textanalys. En sådan metod innebär alltid tolkning. 
Bergström och Boréus definierar fem element som är viktiga i tolkningssituationen: 
texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren. Utifrån dessa element 
urskiljer de fyra tolkningsstrategier som relaterar texten till uttolkaren, avsändaren, 
mottagaren och till den omgivande diskursen. 217 Vår textanalys kommer att vara 
uttolkarorienterad i den mån att vi inte försöker ”återskapa en sändares eller andra 
mottagares mening”, 218 utan istället baserar vår analys på egna tolkningar. 
 
All tolkning innebär ett komparativt moment. Vikström skriver att komparativa metoder 
ofta används för att kartlägga likheter och olikheter mellan texter och för att genom 
detta klassificera och kategorisera texterna och ”sammanföra verk till olika epoker och 
trender”. 219 Vi kommer i den här uppsatsen att använda komparativ metod i analysen 
där vi jämför texternas särdrag med olika genretypiska drag, och vi kommer även att 
jämföra texterna inbördes för att se likheter och skillnader. Den största risken med en 
komparativ metod är att man bara söker efter likheter mellan texter och överbetonar 
dessa på bekostnad av betydelsefulla olikheter eller tvärtom.220 Vikström betonar att ”en 
viktig uppgift för en komparativ analys är att undersöka hur ett litterärt verk tillämpar, 
omvandlar och kombinerar konventioner från olika genrer”,221 vilket vi alltså vill göra 
för att se vad som är unikt för den litteratur som vi har valt att titta på. På det sättet kan 
man närma sig texternas egenart. 
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 36 

Vi kommer alltså även att använda oss av begreppet genre och ansluter oss till 
Bergströms och Boréus definition som vi återgav i kapitel 1.5. om begreppsdefinitioner. 
Vi använder oss av den definitionen som är bred och lämnar utrymme för egen tolkning, 
men detta beror också på svårigheterna med att definiera en genre som vi behandlat i 
kapitel 2.2. Dessa svårigheter har att göra med att textens genretillhörighet bestäms, inte 
bara utifrån själva texten utan också utifrån vilken kontext eller vilket sammanhang 
läsaren tolkar.222 Genren blir för oss i uppsatsen en del av textanalysen och ett sätt att 
närma sig texterna och deras kännetecken. Genrekännedom krävs för att förstå vilken 
sorts språkhandling som utförs genom att en viss sorts texter produceras, d.v.s. vad 
texterna betyder och vilka budskap de i allmänhet brukar överföra till läsaren. 223 Så 
långt kan man genom textanalys tolka även hur läsaren skulle kunna uppfatta texten, 
men för att kunna säga något om hur det verkligen förhåller sig, måste man använda sig 
av andra metoder, som exempelvis intervjuer. 
 
Kontext är ett centralt begrepp i textanalys och handlar om i vilket sammanhang det 
studerade fenomenet placeras in.224 Vikström menar att ”texten vittnar om sin 
tillkomstmiljö” och att man genom detta fokus kan undersöka samhället i vilket texten 
uppkom eller genom att sätta texten i relation till det omgivande samhället förstå själva 
texten bättre.225 Kunskap om kontexten är viktig för tolkningens kvalitet, ”men 
kontexten ska inte ses som bestämmande för vad som uttrycks i en text, utan vara till 
hjälp för att fastställa de ramar inom vilka rimliga tolkningar kan göras”. 226 På så sätt 
kan man säga att vi genom medieforskning och Manuel Castells teori om 
nätverkssamhället placerar in analystexterna i denna kontext och skapar en 
tolkningsram kring litteraturen vi analyserar inom vilken vi kan utföra våra tolkningar 
av texterna. 

 

3.2.1. Idéanalys 
 
Eftersom vår analysmodell hämtar inspiration från Bergströms och Boréus genomgång 
av idéanalytiska verktyg, så finner vi det nödvändigt att här kort redogöra för vad 
idéanalys går ut på och hur vi kopplar detta till vårt material. 
 
När man utför en idéanalys så står de idéer som uttrycks i texterna i fokus. Bergström 
och Boréus definierar idéer som föreställningar om verkligheten såväl som ”en 
värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla”. 227 Det är inte 
helt lätt att skilja idé från ideologibegreppet, eftersom en ideologi ofta kan ses som en 
samling av idéer. Men samtidigt kan ideologier också beskrivas som ”en målinriktad 
och systematisk sammanställning av politiska ståndpunkter”, så på det sättet skiljer sig 
ändå de båda begreppen åt.228 Idéanalys är mångvetenskaplig inriktning och används 
därför inom olika vetenskapliga discipliner. Ofta märks en strävan att sätta in idéer i en 
social kontext för att förklara dess tillkomst.229 Vi placerar i den här studien in vårt 
analysmaterial i ett genreteoretiskt sammanhang, och studerar det i förhållande till 
”mediesamhället”. Vi anser att vårt material uttrycker samhälleliga idéer och 
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värderingar, och genom att sätta in materialet i en social kontext kan vi sägas syssla 
med en form av idéanalys. Vi vill dock inte betona en sådan inriktning utan lånar endast 
verktyg som vi anpassar efter vår egen undersökning. 
 
Bergström och Boréus presenterar olika verktyg för att kunna utföra idéanalys. Inom 
inriktningen finns ingen given mall, vilket ger forskaren en frihet att skapa 
analysinstrument som överrensstämmer med studiens syfte.230 För vår studie finner vi 
begreppet idealtyper användbart. En idealtyp beskrivs som en tankekonstruktion och 
den används för att ”renodla vissa drag” i en text i form av ett slags ”raster” som läggs 
över texten. Forskaren bestämmer mot bakgrund av forskningsfrågan vilka idealtyper 
som är relevanta för att sedan utforma dem. Idealtyperna kan också ses som ett slags 
tolkningsram för undersökningen. 231 I vår analys koncentrerar idealtyperna teoretiska 
begrepp som vi anser vara centrala för att besvara frågeställningarna. 
 
Bergström och Boréus framhåller både fördelar och problem med analysverktyget 
idealtyp. En fördel är att man på ett enkelt sätt kan ordna materialet och se mönster i 
det. Verktyget möjliggör systematisk jämförelse och komparativ analys. De största 
svårigheterna ligger i konstruerandet av själva idealtyperna som kan vara tidskrävande 
och komplicerat. Ett problem är också att man lätt tvingar in materialet i modellen och 
konstruerar betydelsen så den stämmer med modellen. 232 Eftersom vi vill betona vår 
inriktning mot tolkning på grund av analysfrågornas art så ansluter vi oss till en 
hermeneutisk tradition. Detta innebär också att analysmodellen kan bli lösare, till 
skillnad mot innehållsanalys där analysmodellen är mer specificerad. Den 
hermeneutiska inriktningen gör också att vår egen roll som uttolkare betonas.233 

 

3.3. Analysmodell 
 
Det vi vill göra i den här uppsatsen är att definiera vårt analysmaterial samt visa på 
gemensamma och sammanhållande drag. Vi vill visa hur materialet tillhandahåller 
identifikation och meningsskapande, samt hur det förhåller sig till media och litterära 
genrer. Utifrån våra frågeställningar vill vi utforma idealtyper som fungerar som en 
tolkningsram i analysen av materialet. 
 
Vi började vår analysprocess med en första genomläsning av materialet för att skaffa en 
överblick, vilket resulterade i materialbeskrivningen. Redan då såg vi vissa 
gemensamma drag vilka vi kunde relatera till våra teoretiska perspektiv. För att besvara 
våra frågeställningar har vi utformat följande fem idealtyper. Dessa representerar vad vi 
uppfattar som innebörden av centrala teoretiska begrepp, utifrån de teoretiska perspektiv 
som vi tar upp i den här studien: 
 
1. Faktion: Faktion kan ses som en sammanblandning av fakta- och fiktionselement. 
Fakta framställs genom fiktiva medel, och fiktion förmedlas genom faktagenrens former 
och uttryck. 
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2. Genreförväntningar: Genrer kan skapa förväntningar hos läsare och fungera som 
modeller för författare. Blandningen av fakta och fiktion blir problematisk eftersom 
grundperspektiven innebär olika förväntningar och olika upplevelser av texten. 
 
3. Mediesamhället: Samhället och massmedia utvecklas i samspel vilket bl.a. innebär 
att mediekulturen kan påverka handlingen i litteraturen och utgöra teman men även 
erbjuda författarna nya modeller för sitt berättande. 
 
4. Samhällskritik : Av tradition har dokumentarismen använts för att framföra kritik 
och åsikter, eftersom varje framställning innebär att man intar ett särskilt perspektiv 
eller framför en vinkling av ett händelseförlopp. 
 
5. Identifikation och meningsskapande : Litteraturen kan erbjuda berättelser om 
fragmentariska händelseförlopp och på så sätt ge sammanhang och mening. Genom att 
läsa om andra människors öden kan man tillägna sig erfarenheter och pröva sin 
inlevelse- och empatiförmåga. 
 
Analysen delas in i kapitel utifrån idealtyperna. I slutet av analysen sammanfattas 
slutsatserna av analysen och där redovisar vi vilka utmärkande drag vi funnit i 
materialet.
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4. Analys 
 
I detta analyskapitel vill vi först presentera vårt material i en materialbeskrivning. 
Denna beskrivning fungerar som en introduktion och överblick till de texter vi 
analyserar. I analysen använder vi de idealtyper som presenterades i metodkapitlet, för 
att visa på hur våra teoretiska perspektiv synliggörs i materialet. I analysdelen används 
endast författarnamn för respektive bok, utom då vi analyserar just titlarna. Detta gör vi 
för att uppnå konsekvens och ett läsarvänligt tilltal. Kapitlet avslutas med att våra 
slutsatser sammanfattas, vilka sedan diskuteras i nästföljande kapitel som heter 
diskussion.  

 

4.1. Materialbeskrivning 
 
Det här avsnittet inleds med en beskrivning av varje bok där vi går igenom utgivningsår, 
förlag, omfång, genrebeteckning, författare, upplägg, samt författarens tillvägagångssätt 
vad gäller fakta- och fiktionselement. Materialet har vi valt att presentera efter när 
händelserna har ägt rum, samt alfabetiskt efter författare. 

 

4.1.1. Mordet på Anna Lindh: En polisutredning av Leif Jennekvist 
 
Boken kom ut 2005 på Bonnier Fakta och omfattar 197 sidor. Den är skriven av Leif 
Jennekvist, chef för länskriminalpolisen sedan 11 år och med ansvar för utredningen av 
mordet på Anna Lindh. 
 
Angivelsen ”en polisutredning” i titeln antyder ett visst mått av fakta och saklighet. 
Kapitelindelningen följer de datum som var viktiga för utredningen (10/9 2003 – 24/9 
2003). Författaren beskriver själv boken som dramadokumentär, vilket alltså innebär att 
texten baseras på autentiskt stoff men dramatiserar utifrån dessa källor. Boken 
innehåller inga fotografier eller autentiska dokument utom ett brev i slutet från en 
sexårig pojke som ville tipsa polisen om olika fällor för att fånga mördaren. 234 Leif 
Jennekvist använder ingen källförteckning. 
 
I förordet beskriver författaren kort rättsfallet och gör en sammanfattning av hela 
dramat och utredningen,235 men han verkar utgå ifrån att man som läsare känner till vad 
som hänt. Avsikten med boken är i stället att ge polisens synvinkel: ”Med den här 
boken vill jag ge en beskrivning av polisutredningen inifrån. Syftet med boken är att ge 
läsaren en bild av hur vi arbetade och vad det var som ledde oss rätt.”236  
 
I texten används dialog, berättat i tredje person utifrån olika människors synvinklar, ett 
grepp som Jennekvist använder frekvent. Olika personer följs och får agera 
huvudperson och deras repliker återges.237 Författaren gör även försök att rekonstruera 
mördarens Mijailo Mijailovic egna tankar och känslor. Dessa dramatiserade stycken 
innehåller många utrop och tankar: ”Förbannade idioter, tänkte han … Fan vad det 
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susade!”238 Skillnaden här är att det inte finns några utförliga förhörsprotokoll med 
Mijailovic som ligger till grund för redogörelsen. I de andra böckerna upprepas ofta 
liknande passager genom återgivna förhör, vilket även Jennekvist gör när det handlar 
om andra personer än Mijailovic. 
 
Författaren använder sig själv som subjekt och skriver ibland i jagform. Det är ett 
tydligt jag, mycket på grund av att han själv hade hand om polisutredningen och därför 
har förstahandsinformation. Detta skapar trovärdighet och gör kanske att man inte 
efterfrågar källor på samma sätt eftersom man vet att författaren själv varit närvarande i 
utredningen. 
 
Jennekvist är noggrann med siffror och exakta tidpunkter och ett exempel på det finner 
man redan i innehållsförteckningen där utredningens viktigaste datum utgör 
kapitelrubrikerna. Att redovisa fakta på det här noggranna sättet inger trovärdighet åt 
hela framställningen och är en bra grund för den som på något sätt vill kartlägga 
”sanningen”. Jennekvists innehållsförteckning är som tidigare nämnts indelat efter 
viktiga datum i utredningen. Detta stämmer med titeln Mordet på Anna Lindh: En 
polisutredning som är saklig och antyder att polisutredningen är viktigast.239 

 

4.1.2. Mijailovic: Berättelsen om en mördare av Edvard Unsgaard 
 
Unsgaards bok utkom 2005 på Nordstedts förlag och framställningen spänner över 333 
sidor. Edvard Unsgaard är inrikesreporter på Ekot. 
 
Författaren har använt sig av autentiskt material såsom förundersökningsmaterialet och 
intervjuer med polis, åklagare, ombud, forskare samt anhöriga och vänner både till 
Mijailovic och till Lindh. Unsgaard påpekar att han förgäves försökt få en intervju med 
Mijailo Mijailovic, men inte lyckats. Dock har han haft en kontinuerlig kontakt med 
förövarens advokat Mikael Nilsson. Ingen i Mijalovic familj har heller ställt upp på 
intervjuer. Däremot har ca 50 djupintervjuer gjorts med ”lärare, klasskamrater och 
vänner till Mijailovic; poliser, åklagare, psykiatriker, forskare, sjukhuspersonal, nära 
medarbetare till Anna Lindh och personer på statsrådsberedningen”. 240 Han har också 
gjort 100 kortare intervjuer samt besökt den by i Serbien där Mijailovic växte upp.  
 
Boken består dessutom av en gedigen källförteckning på åtta sidor i slutet av boken, där 
olika episoder i texten har angivna källor. Denna avslutande förteckning kallas 
Appendix och innehåller förutom källförteckning en text där författaren klargör vilka 
delar som dramatiserats och vad de baseras på, ett personregister och ett avslutande tack 
från författaren. 241 
 
Berättandet sker genom en kombination av en allvetande röst och tredje persons 
synvinkel. En viss tillgång till olika personers inre tankar ges. Mijailo Mijailovic 
beskrivs från sex års ålder och framåt och på så sätt ges en psykologisk förklaring till 
hur han har formats som person. Författaren placerar även in Mijailovic och dennes 
familj i en större kontext där både historia och politik ingår. 
 

                                                 
238 Jennekvist 2005, s. 13ff. 
239 Ibid., s. 5. 
240 Unsgaard 2005, s. 323. 
241 Ibid., s. 323ff. 
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Boken har olika delar: den första delen handlar om ”sonen Mijailo”, den andra delen om 
”mördaren Mijailovic, och den tredje delen handlar om ”intern 2003-5449”, d.v.s. 
Mijailovic i fängelse. Det finns en prolog som inleder berättelsen om Mijailovic, dock 
utan författarens personliga röst. Titeln indikerar fiktion genom beteckningen 
”berättelse”. 

 

4.1.3. Himmel och helvete: Mord i Knutby av Terese Cristiansson 
 
Terese Cristianssons är kriminalreporter på Expressen och hennes bok om 
Knutbymordet kom ut 2004 på Bokförlaget DN och omfattar 279 sidor. 
 
Hon varvar fakta med fiktion, där faktadelen består av bl.a. protokoll från 
förundersökningarna, obduktionsprotokoll, återgivna sms och rättegångsförhandlingar. 
Cristiansson har även själv varit närvarande vid rättegången och deltagit i Knutby 
Filadelfias bibelskola.  
 
Hon har även en omfattande källförteckning i slutet av boken som innefattar såväl 
litteratur som tidningsartiklar, tv- inslag, utredningar, ljudupptagningar och material från 
polis- och åklagarmyndigheten.242 Hon använder till en viss del referenser löpande i 
texten. Detta klargör vilka källor som använts till olika resonemang och man kan få en 
överblick över materialet som använts. Hon återger sms och mail, vilket innebär att man 
ofta som läsare får ta del av förstahandskällorna i stället för referat av dem. 
 
Cristiansson använder ett förord till att förklara vad varje stycke i boken baseras på och 
hur framställningen är upplagd. På så vis vet man hur författaren gått till väga när hon 
använt autentiskt material till dramatiserade passager. Den fiktionella delen utgörs av att 
vi som läsare får tillgång till främst Sara Svenssons och Helge Fossmos inre tankar. 
Författaren målar även upp scener om hur mordet och förberedelserna för mordförsöken 
kan ha gått till. 
 
Cristiansson har lagt in ett slags faktarutor i sin text vilka inleds med rubriken Fakta,243 
och innehåller lite information om ett ämne i punkter. Denna form av faktaupplysningar 
lämnas egentligen på flera ställen i boken men bara vid två tillfällen i denna form av 
faktaruta. Dessa inslag bryter av den övriga framställningen eftersom den övriga texten 
inte framförs på ett lika sakligt vis. 
 
Innehållsförteckningen ger en tydlig bild av innehållet: I första delen ställs de två 
misstänkta mot varandra och deras utsagor prövas och i den andra delen undersöks 
församlingen och tron med författaren själv inblandad i handlingen som ögonvittne och 
delaktig. Kapitelrubrikerna som börjar med ”lektion” antyder att även bokens syfte kan 
vara att bidra med undervisning för att ge förståelse och insikt. 

 

                                                 
242 Cristiansson 2004, s. 277ff. 
243 Ibid., s. 113 och s. 129. 
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4.1.4. Knutby: Sanningen och nåden av Jan Nordling  
 
Jan Nordlings bok kom ut 2004 på förlaget Hallgren & Fallgren Studieförlag AB och 
omfattar 160 sidor. Nordling är nyhetsreporter vid TV4 Uppland. 
 
Bokens baksida beskriver de frågor som tas upp i boken och som är kännetecknande för 
hur författaren leder texten framåt. Boken innehåller inga fotografier (till skillnad från 
Cristiansson, Werkelin/Swanberg och Ölander). Man får ta del av utdrag ur Helge 
Fossmos predikan och citat från tidningsartiklar. 
 
Texten är försedd med prolog och epilog som fungerar som ett slags ramberättelse där 
författaren själv träffar en man i Budapest som frågar honom om sanningen om 
Knutby. 244 Detta blir då upptakten till författarens frågeställningar som utgör syftet med 
texten. Boken tar alltså sin utgångspunkt i ett letande efter sanningen kring vad som 
egentligen hände i Knutby. Det finns inget direkt förord som ger information om 
Knutbyfallet utan hela boken går ut på att kartlägga händelser och personer som var 
inblandade. 
 
Det finns ingen källförteckning men författaren använder sig av referenser till källor 
direkt efter citat. Hans faktauppgifter är inbakade i framställningen och texten har 
överhuvudtaget karaktär av faktaframställning snarare än fiktion. Han använder sig av 
siffror och exakta antal i beskrivningar vilket inger en känsla av trovärdighet och 
sanning:  

 
Uppsalautredarna intervjuade under några februaridagar 2004 ett stort antal personer vid skolan – 
rektor, 19 elever, 6 förä ldrar, 10 anställda vid förskolan, 3 ur fritidspersonalen, 4 ur den icke 
undervisande skolpersonalen, 11 lärare, samt 2 från ledningsgruppen, totalt 59 personer.245 

 
Nordlings innehållsförteckning innehåller hela 52 kapitel plus prolog och epilog. Detta 
ger ett splittrat och fragmenterat intryck och antyder att boken innehåller mer fakta än 
fiktion. 

 

4.1.5. Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak av Pigge Werkelin 
 
Werkelins skildring av katastrofen i Thailand utgavs 2005 på Bonnier fakta. Den är 235 
sidor lång. Boken skildrar Pigge Werkelins berättelse från tsunamikatastrofen i 
Thailand, Khao Lak. Lena Katarina Swanberg är medarbetare och har skrivit boken 
utifrån samtal med Werkelin.  
 
Boken är skriven i jagform och beskriver katastrofen där Pigge Werkelin miste sin fru 
och två söner. Även tiden före och efter katastrofen beskrivs. Stor del ägnas åt 
Werkelins sökande efter sin familj och kritik riktas mot UD och svenska myndigheters 
agerande under flodvågskatastrofen. Detta synliggörs genom autentiska dokument 
insprängda i texten. Dessa består bl.a. av olika rapporter och artiklar som beskriver 
händelseförloppet, samt UD och regeringens agerande vid katastrofen. Exempel på 
sådana är bl.a. Katastrofmedicinska expertgruppens rapport till Katastrofkommissionen, 
De tio första dagarna – en beskrivning av händelseförloppet i Thailand och Sverige 
under flodvågskatastrofens tio första dygn av Rådet för stöd och samordning efter 
                                                 
244 Nordling 2004, s. 5f 
245 Ibid., s. 116. 
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flodvågskatastrofen etc. Fotografier utgörs av både familjefoton, samt Pigge Werkelins 
tid i Thailand efter katastrofen. 
 
Werkelin har själv skrivit ett förord där han förklarar vad som hände honom och hans 
familj under katastrofen. Där levererar han även kritik mot de svenska myndigheternas 
agerande.246 Det finns även ett slutord och de sista sidorna ägnas åt att tacka diverse 
personer. Dessa stycken är dock inte signerade av Werkelin, vilket förordet var, så det 
är alltså inte tydlig vems röst som talar där. Boken har heller ingen innehållsförteckning. 
Kapitlen har rubriker efter olika datum, vilket ger en känsla av dagboksform. 

 

4.1.6. - och himlen var oskyldigt blå: En berättelse från tsunamins Khao Lak av 
Charlotta Ölander 
 
Ölanders bok kom 2005 på Bokförlaget Langenskiöld och är 253 sidor lång. Boken är 
skriven av Charlotta Öhlander, en av dem som upplevde tsunamikatastrofen. Författaren 
är född 1978 och arbetar som personalansvarig på säljbolaget hon driver tillsammans 
med sambon Richard Lium. I boken skildrar hon sina och sambons upplevelser av 
katastrofen, samt tiden efteråt som volontärarbetare.  
 
Boken är skriven i dagboksform och parallellt löper Charlotta Ölanders mamma 
Annikas dagboksanteckningar från Sverige. Boken innehåller foton samt dokument 
såsom Phukets turistbyrås affisch där man beklagar sorgen. Även utdrag från intervjuer 
i tv och tidningar ingår. Textens språk är vardagligt och pratigt med många utropstecken 
och eget hopsatta ord. 
 
I slutet finns efterord skrivna av Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid 
Karolinska institutet, och Robert Erikson, chef vid Södra Roslagens Brandförsvar. 
Dessa tar upp hur katastrofer och traumatiska händelser påverkar människor och vad 
man kan lära av katastrofsituationer. Genom detta slutord knyts Ölanders berättelse till 
ett större allmängiltigt sammanhang. Här beskrivs de reaktioner människor i 
krissituationer kan ställas inför, och hur myndigheter genom krisberedskap kan vara 
bättre förberedda. 
 
Titeln betonar att det handlar om en berättelse och ingen objektiv dokumentering. Första 
delen av titeln är hämtad från en sångtext skriven av Kenneth Gärdestad, vilket kan 
sägas placera in boken i en populärkulturell tradition. Ölander återger även en dikt av 
Wislawa Szymborska vilket placerar in texten i ett litterärt sammanhang. Det finns även 
i början av boken en handritad karta, vilket ger känslan av dagbok och privata 
anteckningar. 

 

                                                 
246 Werkelin 2005, s. 5f. 
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4.2. Analys av materialet 

 

4.2.1. Faktion 
 
Faktion kan ses som en sammanblandning av fakta- och fiktionselement. Fakta 
framställs genom fiktiva medel, och fiktion förmedlas genom faktagenrens former och 
uttryck. 
 
Faktionen ser olika ut i de böcker vi har undersökt, och författarna använder fiktion och 
fakta på olika sätt. Man kan säga att de har skilda syften med sin faktaframställning, 
vilket i sin tur är beroende av vilket bokens främsta syfte eller mål är. I teorikapitlet 
konstaterade vi att fiktion kan beskrivas som framställning av uppdiktat stoff medan 
fakta är framställning av autentiskt stoff. 247 Författaren kan exempelvis använda 
fiktionen för att skapa inlevelse som i sin tur väcker frågor som faktadelen kan 
besvara.248 
 
I Werkelins bok består faktadelen av delar från dokument som finns insprängda i den 
fiktionella delen, vilken utgörs av Pigge Werkelins självbiografiska berättelse. Dessa 
dokument används främst för att förtydliga och ytterligare förstärka de egna 
upplevelserna av katastrofen. Dokumenten får främst tjäna som en bakgrund till 
berättelsen, snarare än referensmaterial. Ofta avbryts berättelsen av dessa faktadelar, 
och fortsätter utan vidare referens: 
 

Det ligger döda människor överallt. Kropparna är övertäckta med skynken och dukar. Jag lyfter på 
allihop. Jag söker efter Ulrika,  
 
”Socialstyrelsen och dess Enhet för Katastrofberedskap, EKB, har genom att inte förrän sent i 
förloppet mobilisera sin personalstyrka i en adekvat stabsfunktion, och inte förstärka den med 
erforderlig extern katastrofmedicinsk kompetens, gjort felbedömningar …”  
      
Ur Katastrofmedicinska expertgruppens rapport till Katastrofkommissionen, juni 2005 
 
Charlie och Max bland dessa döda. Kropparna är fortfarande inte förändrade.249 

 
Terese Cristiansson använder kursiverade avsnitt för att markera de fiktiva delarna. 
Dessa stycken är ofta tagna ur sammanhanget, och kan handla om en mindre händelse 
som fungerar som ledtrådar. Tillsammans bildar de här styckena en klarare bild av 
Helge Fossmos dubbelliv, men är alltså dramatiserade av författaren. I förordet påpekar 
Cristiansson själv att de kursiverade styckena är dramatiserade men baserade på fakta. 
Många av författarna gör på liknande sätt, med en beskrivning i inledningen av vilka 
delar i boken som baseras på fakta och vad som dramatiserats. Edvard Unsgaard har lagt 
in ett sådant stycke i slutet av sin bok i stället för i början, vilket gör att man inte förrän 
där får veta hur författaren gått tillväga och vilka källor som använts. 
 
Men även om de flesta av författarna noggrant beskriver vilka delar som dramatiserats 
och vilka som återger fakta, så arbetar man på olika sätt när man återger 
faktauppgifterna. I stället för att referera och återberätta ett förhör har Cristiansson valt 
att återge hela rättegångsförhör med både frågor och svar: 
                                                 
247 Borker och Brøndgaard 1990, s. 8. 
248 Harms Larsen 1990, s. 15ff. 
249 Werkelin 2005, s. 61f. 
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– Kan du förklara den här Kristi brud-läran? 
– Vi har haft en vidgad syn, och den har i huvudsak Helge stått för, i lärofrågor och där han 
utvecklade utifrån att vi började söka i huruvida det är församlingen som skulle vara det eller om 
det finns någon annan tolkning i det … 
– Under en period har du varit lurad att du är Kristi brud?  
– Det har varit hårt prövande i detta.250 

 
Man kan jämföra detta med Jan Nordlings bok där han oftast återger endast de 
utfrågades svar, ibland refererat i löpande text: ”När Åsa Waldau hördes i rätten sa hon 
dock själv att hon och församlingen hade prövat denna fråga – att hon skulle vara Kristi 
brud. Att pastorn lurat henne att se sig själv i denna roll, men att de numera övergivit 
dessa funderingar.”251 Att få se både frågor och svar ger läsaren en möjlighet att själv ta 
ställning till huruvida svaren är framprovocerade eller inte, och man kan sätta in 
uttalanden i ett sammanhang. Samtidigt kan de obearbetade svaren bli lättare att ta till 
sig i en förenklad och omarbetad form. De övriga författarna, exempelvis Edvard 
Unsgaard, väljer att dramatisera många liknande passager i stället för att återge ett 
förhör eller en utfrågning. Ett samtal mellan två parter kan då skrivas ut i löpande form 
och ge intrycket av att vara avlyssnat i sin helhet medan det i själva verket oftast baseras 
på en persons utsaga:  
 

– Anna, jag måste fråga dig en sak, sade han. Har du tackat nej till att ha livvakter? 
– Nej, det har jag inte. Jag följer Säpos bedömningar. Jag har inget emot livvakter, men jag följer 
Säpos bedömningar, sade Anna Lindh. 
– Jaha, svarade Mats Engström. 252 

 
Hos Cristiansson varvas återgiven fakta med korta dramatiserade stycken. 
Faktastyckena fungerar ofta som förstärkande för författarens egna tolkningar. 
Jennekvist arbetar på ett liknande sätt, genom att först dramatisera en händelse och 
sedan återge den igen men denna gång mer exakt ur exempelvis ett förhörsprotokoll. 
När förhöret med Anna Lindhs väninna återges så kommenterar författaren: ”Hennes 
berättelse var detaljrik och lagd i kronologisk ordning.”253 På så sätt stärks 
sanningshalten hos författarens tidigare referat av samma händelse. Unsgaard använder i 
sin text ett liknande grepp för att stärka trovärdigheten. Han dramatiserar eller 
återberättar en händelse för att senare utnyttja styckena som behandlar Mijailovic 
rättspsykiatriska undersökningar för att upprepa hela händelseförloppet: 
 

Han fick också berätta om sin bakgrund och hur han hade skickats till Jugoslavien för att gå i 
skolan utan att han själv fått veta varför. Mijailo berättade om sin tid i Jugoslavien och att han 
hade skickats tillbaka till Sverige för att börja högstadiet där. Då hade han nästan glömt bort 
svenskan och fått gå i en förberedelseklass.254 

 
Detta stycke är egentligen en återberättelse av bokens första del. Genom att låta 
Mijailovic själv berätta om detta igen, så förstår man att det som hittills berättats i 
boken är sant och baserat på trovärdiga källor. 
 
Nordling använder sina faktauppgifter på ett sätt som inte anpassas efter läsaren och han 
intar själv inte någon ledande position för att hjälpa läsaren med tolkning och 
sammanhang. Läsaren lämnas i stort sett utan vägledning och får själv utföra 
tolkningen. Detta kan ses som att läsaren ges förtroende att själv bearbeta materialet, 
                                                 
250 Cristiansson 2004, s. 231. 
251 Nordling 2004, s. 89. 
252 Unsgaard 2005, s. 98. 
253 Jennekvist 2005, s. 55. 
254 Unsgaard 2005, s. 84. 
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och det skiljer sig mycket från Cristianssons sätt att själv närvara som en 
kommenterande vägvisare. Unsgaard ger också läsaren förtroende i tolkningen av 
materialet när han parallellt tecknar en politisk och historisk bild av utvecklingen i forna 
Jugoslavien. Man får som läsare en mängd förslag på förklaringar till Mijailovic 
beteende som knyts till invandrares situation i Sverige, utrikespolitik, familjevåld och 
brist på vård av psykiskt sjuka människor. Unsgaard levererar alltså mycket fakta om en 
samhällelig och världslig kontext vid sidan om berättelsen om Mijailovic. Den händelse 
bokens handling kretsar kring, d.v.s. mordet på Anna Lindh, problematiseras därmed på 
ett helt annat sätt än i Jennekvists bok där själva förloppet och utredningen är det 
viktigaste. 
 
Alla våra analysböcker blandar fakta med fiktion för att förmedla en berättelse om ett 
verkligt skeende. Inom medieforskningen ser man berättelsen som en förklaringsform 
som hjälper människor att förstå och skapa sammanhang åt splittrade händelser.255 
Unsgaard anger redan i titeln att det rör sig om en berättelse och att det är mördaren 
Mijailovic som är i fokus. Berättelsen som förklaringsform blir påfallande tydlig i det 
fallet, eftersom Mijailovic blir ett slags exempel på människan som förskjutits från 
samhället och inte får komma in i gemenskapen. Författaren visar hur samhället har ett 
ansvar för att sådana våldsdåd får chansen att inträffa, samtidigt som han lägger in 
händelsen i en större kontext där krig och maktkamper blir de verkliga orsakerna till 
liknande katastrofer. 
 
Redan på framsidan indikerar Ölander att boken är en ”berättelse från tsunamins Khao 
Lak”.256 Hon skriver också att alla som var med om tsunamin har en historia att berätta: 
”Det här är min.”257 På detta sätt står Ölanders berättelse för en liten del av katastrofen, 
som kan beskriva det stora hela. Genom att tsunamin, som i bokens baksidestext 
beskrivs som ”en av vår tids största naturkatastrofer”, 258 sätts in i berättelsens form blir 
den också lättare att förstå och ta till sig. Som nämndes tidigare fungerar alltså 
berättelsen som en förklaringsform, vilken fungerar meningsskapande när det gäller 
splittrade mediehändelser likt tsunamin. Berättelsen får en liknande funktion hos 
Werkelin, som också talar om sin bok som en berättelse. Lena-Katarina Swanberg är 
författaren: ”Men berättelsen hon har skrivit är min egen, personliga upplevelse av vad 
som hände”. 259 Werkelins bok bär många likheter med Ölanders, så till vida båda 
berättelserna börjar och slutar i Sverige, och där mittpartiet upptas av händelserna i 
Thailand. En stor del tas i början upp av mötet med hans hustru, deras relation och 
beskrivning av sönerna. Därför blir det också en berättelse om en familj och deras 
vardag, som läsaren ges inblick i. 
 
Nordlings ramberättelse skapar känslan av fiktion och förstärker intrycket av något 
avslutat och att det här handlar om en färdig berättelse satt i ett sammanhang som är 
personligt för författaren. Cristiansson talar om berättelsen bl.a. i sitt förord: ”Det här är 
berättelsen om en av Sveriges märkligaste och mest uppmärksammade kriminalhistorier 
någonsin. Det är också en berättelse om religionens kraft och makt över människan, och 
hur den kan spränga alla moraliska gränser.”260 Detta antyder att författaren använt det 
autentiska stoffet för att skapa en berättelse om något mer, till skillnad från en rak 
beskrivning av händelseförloppet. Detta benämnande av den egna texten som berättelse 

                                                 
255 Se kapitel 2.4.2. om media och litteratur. 
256 Ölander 2005, framsidetext  
257 Ibid., s. 11. 
258 Ibid., baksidetext  
259 Werkelin 2005, s. 6. 
260 Cristiansson 2004, s. 7. 
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hittar man även i de andra böckerna. Nordling skriver om Knutbymordets 
”deckarmässiga intrig”, 261 och även han talar om bokens innehåll som berättelse.  
 
Även Unsgaard väljer att likt Nordling inleda sin text med ett dramatiserat stycke som 
ger intryck av fiktiv framställning. Författaren är själv närvarande i denna prolog som 
den iakttagande och utredande journalisten: ”När Dule nu sitter i sin bil och för första 
gången berättar om sin vän för en journalist …”262 Denna är journalist är alltså 
författaren själv som utför intervjun. Här finns tydliga kopplingar till 
dokumentärromanens form där journalisten eller reportern själv agerar huvudperson 
med uppdraget att leta efter sanningen. I Unsgaards bok är det dock endast i detta 
inledande stycke som författaren är närvarande på det här sättet. 
 
 

4.2.2. Genreförväntningar 
 
Genrer kan skapa förväntningar hos läsare och fungera som modeller för författare. 
Blandningen av fakta och fiktion blir problematisk eftersom grundperspektiven innebär 
olika förväntningar och olika upplevelser av texten. 
 
I teorikapitlet om genrer visade vi hur läsarens kunskaper och erfarenheter om en genre 
gör att vissa förväntningar ställs. Dessa skiftar alltså beroende på vilken genre det 
handlar om, och försvåras av blandningen av fakta och fiktion eftersom genrens signaler 
till läsaren blir otydliga.263 
 
För att få en idé om vilken genre en bok tillhör kan man titta på yttre uppgifter, så 
kallade paratextuella uppgifter. Det kan vara beteckningar som står på omslaget eller 
information från förlaget, liksom hur innehållsförteckning eller kapitelindelningen är 
utformade samt hur källor används. Själva titeln på en bok kan också ge viss 
information, åtminstone vad gäller vilka förväntningar på genretillhörighet som slås 
an.264 Vi har valt att analysera böckernas titlar för att se vilka förväntningar dessa slår 
an och jämföra detta med vilket innehåll man finner i boken. Detta kan ge en bild av 
vilka förväntningar en läsare skulle kunna ha inför texterna samt hur texterna då i själva 
verket fungerar vid en läsning. Vi vill även titta närmare på hur källor används och vilka 
signaler boken sänder ut vad gäller fakta och fiktion jämfört med vad innehållet ger. 
 
Terese Cristianssons bok heter Himmel och helvete: Mord i Knutby. Motsatsparet 
himmel och helvete indikerar att det ska handla om gott och ont, att två sidor ska ställas 
mot varandra. Det visar också att man tagit ingredienser ur det verkliga fallet och gjort 
om till berättelsens två poler, d.v.s. det handlar inte längre endast om ett autentiskt 
drama utan om två sidor av detta drama som ställs emot varandra i en konflikt. Denna 
tudelning visar sig sedan uppfyllas i boken genom att innehållet delas in i två delar: 
mordet och församlingen. Dessa två delar skiljs även från varandra av författaren på så 
sätt att hon hävdar att mordet inte direkt är en produkt av församlingen. På det här sättet 
uppfylls alltså denna uppdelning som följer med genom hela boken. Titeln ger också 
känslan av att motiven himmel och helvete är viktigare än själva mordet eftersom de 
läggs först i titeln. Detta är också något som uppfylls eftersom diskussionen kring 

                                                 
261 Nordling 2004, s. 21. 
262 Unsgaard 2005, s. 9. 
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församlingens roll i dramat och enskilda personers känslor får en större roll än 
händelseförloppet för morddramat. 
 
Hos Nordling är det tvärtom, nämligen att ortnamnet Knutby läggs före de två motiven 
för boken: Knutby: Sanningen och nåden. Knutby som ort och samhälle verkar vara 
viktigt, därefter kommer sanningen som ju tar stor plats i boken. Nåden blir därmed 
underordnad, något som stämmer med själva innehållet. Nåden är ingenting som direkt 
diskuteras utan finns mer med i bakgrunden eftersom den hade stor betydelse för Sara 
Svensson. Sanningen blir i och med att ordet finns med i titeln, något man förväntar sig 
att finna i boken. Denna förväntan förstärks av alla frågor författaren ställer i texten. 
Men man får alltså inte några klara svar, och detta beror på att Nordling inte är lika 
spekulerande i sina resonemang som exempelvis Cristiansson. I stället ges hos Nordling 
läsaren stort ansvar att själv tolka och ifrågasätta. 
 
Titeln Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak ger intryck av att beskriva en 
nyhetsrapportering. Därför kan man som läsare förvänta sig en mer rapportliknande text 
än en självbiografi där en man förlorar sin familj. Platsen och tidpunkten blir här viktig. 
Det kan också tolkas som att något avgörande hände vid den här tiden. Med tanke på 
bokens innehåll, så skulle tolkningen också kunna bli, att tiden och platsen i titeln 
markerar att något hände där vid den tidpunkten, något som kom att förändra Werkelins 
liv. Ölanders titel –och himlen var oskyldigt blå: En berättelse från tsunamins Khao Lak 
är mer av en poetisk titel. Den första delen, – och himlen var oskyldigt blå, är hämtad 
från en sångtext skriven av Kenneth Gärdestad. Titeln antyder på detta vis mer av en 
personlig berättelse än vad Werkelins titel gör, vilket också medför att titeln passar ihop 
med den självbiografiska strategin. Detta är en beskrivning och association, kanske 
gjord av författaren själv, där tsunamin och dess följder inspirerat till denna titel, vilket 
skapar ett personligt intryck. Titeln kan också tolkas som beskrivande den harmoni som 
råder innan vågens framfart. Ordet ”oskyldigt” för tankarna till semesterparadisets lugn 
och oskuldsfullhet, innan den fruktansvärda flodvågen förändrar och förstör idyllen. 
 
De två böckerna som handlar om mordet på Anna Lindh är mer sakliga och konkreta i 
sina titlar än de övriga böckerna, möjligtvis undantaget Werkelins bok. Jennekvists 
Mordet på Anna Lindh: En polisutredning betecknar klart och tydligt det syfte som 
författaren själv uttrycker, nämligen att skildra utredningen från polisens synvinkel. De 
fiktiva anspråk som boken innehåller antyds inte i titeln, varför man skulle kunna 
förvänta sig en mer saklig beskrivning av utredningen utan exempelvis de dramatiserade 
och utsmyckande passager som finns. Unsgaards Mijailovic: Berättelsen om en mördare 
anger tydligt var fokus ligger i boken samt att det är frågan om en berättelse och inte en 
objektiv faktaframställning. Att man då möts av en prolog med fiktiva element blir inte 
förvånande. 
 
Genom att titta på hur källförteckningar och referenser används vill vi försöka avgöra 
vilka anspråk författaren kan tänkas ha gällande sanningsförmedling och autenticitet, 
samt hur detta stämmer med en läsares förväntningar på textens tillhandahållande av 
svar och fakta. I vårt analysmaterial används källor på olika sätt. Källförteckning finns 
exempelvis hos Cristiansson men inte hos Nordling. Som läsare kan man därmed 
förvänta sig att Nordling inte förhåller sig lika strikt till sanningen utan snarare 
använder Knutbymordet som stoff för sin egen litterära framställning. Men i själva 
verket förhåller det sig snarare tvärtom eftersom Cristiansson dramatiserar mer och även 
använder en starkare egen röst som resonerar och kommer med ”svar”.  
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Unsgaard har som nämnts en mycket noggrann källförteckning som tydligt visar exakt 
vad varje stycke i boken har hämtats ifrån. Det finns även en lista över fingerade namn 
så att läsaren ska veta vilka personer som är anonyma och vilka som uppträder under 
riktiga namn. 265 Det personregister som finns i slutet och som gör att man kan slå upp 
de namn man är intresserad av och hitta dem i texten, gör att hela boken får en annan 
tyngd vad gäller fakta och trovärdighet. 266  Det är tydligt att detta är en noggrant 
skriven bok med klara anspråk på att förhålla sig så strikt till fakta som möjligt. 
Jennekvist har ingen källförteckning men skriver i sin inledning kort om vilka delar som 
har dramatiserats och vilka referenser de bygger på. Ölanders bok saknar 
källförteckning, men däremot finns flera dokument som ger tyngd åt berättelsen. 
Källförteckning är kanske inget som förväntas i och med den självbiografiska strategin, 
och därför blir källorna inte det primära i framställningen. I Werkelins bok finns inte 
heller någon källförteckning. Däremot ingår, som tidiga re nämnts, utdrag ur olika 
rapporter för att ytterligare ge tyngd åt berättelsen. Istället för att ha en refererande 
effekt, fungerar dessa dokument snarare förstärkande för den myndighetskritik som 
Werkelin framför. 
 
Eftersom dokumentarismens och faktionens narrativa form består av en 
sammanblandning av olika genrer så kan man hitta spår av exempelvis romanen, 
bekännelsen, självbiografin och reportaget.267 Denna blandning av genrer ingår alltså i 
dokumentarismens natur och det är därför inte förvånande att det syns spår från olika 
genrer i de böcker vi analyserar. Vi väljer dock att inte ta upp varje genre som vi tycker 
oss se spår av utan undersöker i stället vilka signaler och anspråk böckerna avger. 
 
I förordet till Werkelins bok signaleras att detta är en ”berättelse” skriven av Lena 
Katarina Swanberg utifrån ”många och långa samtal” med Pigge Werkelin, men att 
berättelsen är hans ”egen, personliga upplevelse av vad som hände”. 268 Här kan den 
självbiografiska berättelsen ge förväntningar på personliga reflektioner. Om man läser 
utifrån dessa förväntningar ligger problematiken i att det inte är Werkelins ord utan 
medarbetaren Swanbergs. Detta kan således skapa en motsättning gällande vems utryck 
som förmedlas. Känslorna beskrivs även relativt återhållsamt. ”Jag går fram och tar bort 
tyget som någon lagt över henne till skydd. Jag har hittat Ulrika … Det är chockartat att 
hitta sin fru död.”269 Identifikationen blir kanske inte den som förväntas utifrån den 
självbiografiska strategin. Även detta kan ha sin förklaring i att det är medarbetaren 
Swanbergs ord som används. 
 
Werkelin gör vissa anspråk på att föra fram kritik av myndigheternas roll i 
flodvågskatastrofen: 
 

Min samlade erfarenhet av de svenska myndigheternas agerande efter tsunamin säger att Sverige 
visserligen har tillgång till ett antal professionella, kompetenta och empatiska individer, men mitt 
helhetsintryck av myndigheternas insats är att läget var katastrofalt. Avsaknaden av kompetent 
ledarskap, bristen på samordning mellan olika aktörer och en besynnerlig generell motvilja att ta 
ansvar gjorde lidandet för de drabbade större … Min förhoppning är att den starka göra-ingenting-
kulturen hos de svenska myndigheterna ska brytas.270 
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Här finns således en önskan att visa hur det verkligen var och att föra fram en 
samhällskritik, samtidigt som detta är en berättelse och Werkelins ”egen, personliga 
upplevelse”.271 Här är ambitionen alltså inte bara att berätta något personligt, utan att 
tala för en större allmänhet och skildra hur det verkligen gick till. 
 
Om man förväntar sig en faktaframställning kan fiktiva inslag skapa förvirring och 
kanske hindra budskapet från att nå fram. Men fiktion kan också användas för att 
leverera just ett budskap. Texten kan avslöja sin fiktionalitet bl.a. genom beskrivningar 
av personers inre liv och tankar.272 
 
Fiktionen hos Nordling är underordnad, men finns på vissa ställen och bryter därmed 
den rapporterande och tämligen objektiva stilen. Den tar oftast form av ett 
återberättande baserat på verkliga utsagor: ”Hon går in i huset genom tvättstugedörren, 
smyger genom köket, förbi gästrummet – som är tomt – och vardagsrummet. Hon 
kontrollerar än en gång om det finns något sms, men det finns det inte. Ingen signal som 
stoppar det som nu ska ske.”273 Däremot är prologen och epilogen av personligare 
karaktär där författaren tar plats med en tydlig jag-berättare. Med tanke på att det är 
prologen som inleder boken så får man en annan bild av vad boken ska innehålla.274 
Resten av texten bär inte samma personliga karaktär. Epilogen avslutar heller inte boken 
på det sätt man förväntar sig.275 I stället för att framföra några slutsatser om morddramat 
så väljer Nordling att skriva om Knutbys historia, vilket han menar är den enda sanning 
som finns: ”Och en sak till- som verkligen är sanningen om Knutby: Knutby är i 
historien känt för striden vid Knutby kyrka år 1469.”276  
 
En sak som bryter fiktionen i Cristianssons bok är de ständiga framåtpekande 
referenserna till senare kapitel i boken. Detta återkommer i nästan varje kapitel och ger 
mer intryck av vetenskaplig framställning än fiktiv berättelse. Nordling ställer frågor i 
sin bok, vilka likt Cristianssons referenser, fungerar framåtdrivande och blir till en röd 
tråd genom texten. Nordling tolkar inte lika mycket själv utan verkar snarare vilja återge 
skeendet och däröver placera in det i en kontext. Men frågorna besvaras inte och blir 
därför inte det viktigaste i texten. Nordlings bok är mer rapportliknande med korta 
informativa kapitel utan tydlig berättelsestruktur i form av exempelvis en intrig. 
Cristiansson däremot iscensätter intrigen med spänningsskapande element. 
 
Jennekvist kryddar sin text med beskrivningar och liknelser: ”Varje mening avslutades 
med en ton som när man slumpvis slår ner fingrarna på ett leksakspiano, fast med en 
elektronisk klang.”277 Detta indikerar att författaren gör anspråk på viss litterär kvalitet: 
”Morgonljuset började skimra mellan träden och över sädesfälten låg dimslöjorna kvar 
när de fyra svarta Fordbilarna med starkt tonade rutor for fram längs den i övrigt öde 
landsvägen.”278 Han använder även liknelser: ”Han skjuter fram örat likt en koltrast som 
gående på gräsmattan lyssnar efter en mask.”279 Att texten på detta sätt signalerar 
fiktion kan bli problematiskt om läsaren förväntat sig fakta och information. I dessa 
partier med litterära liknelser och beskrivningar kan texten tolkas mer som en roman än 
något dokumentärt, eller en ”dramadokumentär” som författaren själv benämner boken. 
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I benämningen finns visserligen drag av ”drama”, men för att kallas exempelvis 
dokumentärroman kan förväntas att autentiska dokument ska ligga till grund för hur 
boken redovisas. Jennekvist har inga källförteckningar eller dokument närvarande i 
texten. Visserligen anges siffror och datum noggrant, men annars verkar den enda 
främsta källan vara hans egen roll som polisutredare. Angivelsen ”en polisutredning” i 
titeln gör att man som läsare skulle kunna förvänta sig någon form av dokument eller en 
källa från denna utredning. Denna angivelse kan också skapa förväntningar på en mer 
saklig och faktabaserad framställning. 
 
Eftersom Unsgaards bok kallas berättelse i titeln och inleds med ett stycke som har en 
fiktiv karaktär så kan förväntningarna bli missvisande. Resten av framställningen är 
relativ objektiv och har inte samma berättarröst som inledningen. De dramatiserade 
stycken som förekommer frekvent är ändå sakliga och upprepas ofta för att stärka 
sanningshalten i det som sagts. 

 

4.2.3. Mediesamhället 
 
Samhället och massmedia utvecklas i samspel vilket bl.a. innebär att mediekulturen kan 
påverka handlingen i litteraturen och utgöra teman men även erbjuda författarna nya 
modeller för sitt berättande. 
 
I det här avsnittet vill vi undersöka hur författarna förhåller sig till massmedia. Det kan 
då röra sig om vilken plats media har i handlingen eller framställningen men också vilka 
influenser som kan tänkas komma från massmedia. Alla böcker som vi analyserat 
speglar mediesamhället genom att olika aspekter av massmedia fungerar som en 
kommunikationskanal mellan olika delar av samhället. Allmänheten kan kommunicera 
med och hjälpa polismakten i deras arbete och anhöriga kommunicerar med drabbade i 
katastrofer genom massmedia. 
 
Vi vill här återknyta till Manuel Castells teorier om mediesamhället i vilket han menar 
att medierna uttrycker och speglar vår kultur samtidigt som vår kultur bygger på 
material som kommer från just massmedia. Denna växelverkan kan man hitta i den 
sortens litteratur som vi undersöker i den här uppsatsen. 280 
 
Ett första intressant exempel hittar man i Edvard Unsgaards bok där författaren visar på 
tendensen hos massmedia att genom sin fragmenterade rapportering försvåra förståelsen 
hos allmänheten:  
 

Hur skulle det bli om det blev den bilden som fick massmedial spridning samtidigt som Persson 
sade något helt annat på presskonferensen? Det skulle bli  fullständigt obegripligt för allmänheten 
om alla medier talade om en skråma och Persson samtidigt beskrev läget som mycket 
allvarligare.281 

 
Denna förvirring i form av blandade budskap från massmedia, kan den här sortens 
litteratur sägas ta itu med. Här erbjuds man i stället en långsammare och fullständig bild 
av händelseförloppet. 
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Mediebevakningen vid Knutbymordet framställs som massiv och spekulativ i Nordlings 
bok. Denna enorma bevakning och det massmediala intresset beskrivs genom att det 
”under våren 2004 gav fler träffar på ’Knutby och sekten’ än på ’Afghanistan och 
talibanerna’”.282 Medias roll ägnas även ett eget kapitel som heter ”Församlingen och 
media”. Här beskrivs hur församlingen drabbades av det stora medieuppbådet, och hur 
den höll sig sluten inför media och reagerade defensivt. Detta ledde till att flertalet 
journalister istället fick nöja sig med ”att tala med avhoppare från församlingen, 
pingstpastorer från andra församlingar, anhöriga till församlingsmedlemmar, Knutbybor 
man råkade träffa och polisens talesmän”. 283 Detta gav upphov till spekulationer och 
Nordling menar att den ”kvalitet rapporteringen höll i olika medier kommer säkert att 
studeras noga av massmedieforskare”. 284 Även Terese Cristiansson skriver om 
medieuppbådet angående Knutbymordet. I hennes förord beskrivs att 
mediebevakningen ”har varit massiv och jag har själv som nyhetsreporter på Expressen 
varit en del av det så kallade drevet”. 285 
 
Medierna speglas som ett viktigt kommunikationsmedel i Werkelins bok. De fungerar 
som en bättre källa till information än de svenska myndigheterna. ”Bästa sättet att 
kontrollera rykten var att alltid tala med närmaste reporter. Reportrarna visste det mesta. 
När rykten nådde ens öron, hade reportrarna för det mesta redan koll på uppgifterna.”286 
”Journa listerna därnere utgjorde i någon mån det svenska stöd som jag i min naivitet 
hade trott den svenska staten skulle stå för.”287 Vid hemkomsten skildras nyhetsflödet 
däremot som ”för intensivt”. Werkelin har då: ”nästan slutat att se på tv, för det känns 
fel att exponeras för så mycket våld och blod. Reklambudskapen känns meningslösa. De 
aldrig ens snuddar vid väsentligheter.”288 
 
Även hos Ölander fungerar media som informations- och kommunikationskanal, för att 
nå ut med information om katastrofen. Ölander medverkar flera gånger själv inom olika 
massmedium: ”Även TV 4 fanns på plats och de ville också göra en intervju. Eller om 
det var de som intervjuade mig först och sedan kom SVT, jag minns inte så noga. 
Journalisterna pratade i alla fall med varandra om huruvida det var bra att ’köra samma 
grej’ … ”289 Genom tv får hon också själv information om katastrofens vidd: ”Vad 
händer med världen? tänkte jag. Är detta armageddon? Kanske är det här bara början? 
Nyhetssändningen avbröts för reklam och jag lyckades resa mig upp och lämna 
fiket.”290  
 
Ölander refererar också till massmedia i relation till tsunamin. När flodvågen kommer 
tänker hon på liknande situationer som skildrats på tv och i filmer: ”Jag tänkte på bilder 
jag sett på teve när nyheterna visat filmer från områden drabbade av översvämningar. 
Jag mindes att jag hade sett människor sitta på tak med bråte flytande runt omkring 
sig.”291 ”Jag associerade till katastroffilmer jag sett som barn, ’Skyskrapan brinner’-
typen och filmen Titanic när diCaprio med dam tar sig runt i det svårt sargade skeppet. 
Hela hotellet är som taget ur en skräckfilm.”292 Här syns exempel på det vi i den här 
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uppsatsen menar med mediesamhället, och där vår kultur kan sägas bygga på material 
från massmedia.  
 
I Unsgaards bok illustreras även där, det sätt på vilket massmedia format vår kultur. 
Utan vidare förklaringar omskrivs vid ett tillfälle i boken att en polis, känd från en 
doku-såpa, kommer gående på polisstationen: ”Nu öppnades dörren till rummet där hon 
satt och väntade på besked om hur det gick för Anna. In kom ’Robinson-Martin’, 
Martin Melin, som var polis. Eva tyckte att det kändes overkligt att han kom.”293 Dessa 
texter kan alltså sägas arbeta med och tillhandahålla material som kommer från 
massmedia. I det ovan citerade fallet bygger det också på att man som läsare känner till 
referensen för att förstå varför situationen skulle kännas overklig. 
 
Hos Leif Jennekvist finns media som ett redskap i handlingen. Eftersom det är 
polisarbetet som beskrivs så inkluderas moment som pressmeddelande som skickas till 
Tidningarnas Telegrambyrå och tv-sända presskonferenser.294 Även statsminister Göran 
Perssons framträdande i tv när han delger svenska folket Anna Lindhs död, finns med. 
Författaren deltar själv i handlingen och tittar ofta på dessa tv-sändningar på kvällen 
efter arbetet. Jennekvist tackar också i slutet av boken allmänheten för alla tips som 
kommit in till polisen, tips som hänger på att man fått information om mordet och 
utredningen med signalement på mördaren via massmedia.295 Edvard Unsgaards bok 
innehåller i stort sett samma referenser till media, eftersom handlingen i vissa delar av 
boken är till stora delar likadan. Mijailovic får exempelvis information om det mord han 
själv begått genom tv. 296 
 

4.2.4. Samhällskritik 
 
Av tradition har dokumentarismen använts för att framföra kritik och åsikter, eftersom 
varje framställning innebär att man intar ett särskilt perspektiv eller framför en vinkling 
av ett händelseförlopp. 
 
Det är en dokumentär strategi att författaren intar rollen som vittne till orättvisor och 
moraliska dilemman. 297 Detta kan ske genom att författaren medverkar i och tar del av 
själva skeendet eller genom att författaren presenterar ett visst perspektiv av 
händelserna. Författaren kan även använda fiktionen för att framföra sina åsikter och 
gömma sig bakom ett fiktivt berättarjag. 298 
 
Jan Nordling försöker svara på ”sanningen om Knutby” och vad som ligger bakom 
mordet. Här framträder ett samhällsansvar då han frågar sig ”vilket ansvar har alla vi 
andra – samhället – för vad som skett?”. 299 Han hänvisar också till den samhällsbild 
liknande den som tas upp av flera tongivande sociologer, där ibland Anthony 
Giddens.300 Enligt denna syn har senmoderniteten medfört att kyrkans roll alltmer avtar 
och att tron på auktoriteter minskat.301 
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Men den religiösa världsbilden har kanske hamnat så mycket utanför vårt gemensamma intresse, 
att de unga människor som söker en religiös dimension inte har mycket att hämta i den 
sekulariserade världen. Det finns inga normala stoppklossar, inga naturliga gränser längre. Ingen 
andlig tradition att luta sig emot. Det är lätt att hamna i själslig isolering.302 

 
Här präglas samhällskrit iken av det faktum att man inte längre har en ”andlig tradition 
att luta sig emot”, vilket i sin tur kan vara en orsak till den här typen av ”själslig 
isolering”. På ett övergripande plan drar Nordling paralleller mellan samhället och den 
miljö som präglade Knutbyförsamlingen, vilken i slutändan ledde fram till morden. Det 
handlar också om att vi, som även Giddens talar om, lever i olika världar där många 
olika identiteter erbjuds. Nordling talar även om att Knutby utnyttjas som argument i 
debatten kring ”p ingströrelsens vägskäl” och frågar om ”Knutby kommit att bli ett 
slagträ i pingströrelsens vånda”. 303 
 
Även Cristiansson skriver om att religion idag ofta är en sluten värld, och även här 
framträder ett samhällsansvar. I kapitlet ”Religionsfobi” menar Cristiansson att ”det 
finns idag en genans för att tala om andlighet och Gud”, och ”när en stark gudstro och 
hängivenhet inför Bibeln kommer på tal ruskas det ofta på huvudet och ironiseras”. 304 
Cristiansson menar att vi borde vara mer öppna och tala mer om religion. Hon menar 
inte att det är själva församlingen som är orsaken till att mordet skedde, men att 
liknande slutna miljöer kan fungera som en grogrund för maktmissbruk och 
manipulation. ”Därför bör vi hjälpas åt att eliminera den rådande religionsfobin och 
istället kritiskt granska vad som pågår i församlingarnas kärna.”305 
 
Jennekvist hyllar polisarbetet vid olika tillfällen i boken och texten närmar sig då nästan 
ett försvar av polismakten. Även själva polishuset får beröm: ”Det känns onekligen som 
ett privilegium att få ha sin arbetsplats i denna byggnad.”306 Jennekvist uttrycker även 
sin personliga åsikt om vad som kan ha drivit Mijailovic och passar på att kritisera 
samhället och psykiatrin för bristande ansvar, men dessa åsikter kan sägas vara 
maskerade och framgår inte lika tydligt som Edvard Unsgaards kritik.  

 
Enligt min personliga åsikt hade dådet följande orsaker. Anna Lindh blev en måltavla för hans 
ilska och bitterhet mot det svenska samhället. Han upplevde inte att han fick den vård och hjälp 
som han bad om och ansåg sig behöva. De psykiatriska mottagningarna negligerade honom och 
skrev bara ut lugnande medel, ansåg han. 307 

 
Edvard Unsgaard framför kritik mot samhällets brist på ansvarstagande för individer i 
behov av hjälp och hans kritik läggs upp på ett genomgående och utstuderat sätt. Man 
får ta del av många olika brister i Mijailovic liv, vilka alla kan förklara varför det blev 
som det blev. Det finns en inramande politisk dimension i texten där man får följa 
utvecklingen i det forna Jugoslavien och bilden av invandrade människor från dessa 
områden problematiseras. Den kulturkrock som uppstår beskrivs också ur barnets 
synvinkel där Mijailovic aldrig får komma in i den svenska gemenskapen men heller 
inte i sitt hemlands.308 Steg för steg får man också ta del av Mijailovic tilltagande 
psykiska sjukdom och hans försök till att få hjälp.309 Författaren markerar själv sin åsikt 
när de rättspsykiatriska undersökningarna konstaterar problemen men man väljer den 
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enkla vägen och erbjuder inte vård: ”Detta var en mycket tydlig varningssignal om att 
allt inte stod rätt till.”310 På detta sätt bygger författaren gradvis upp en kritik. 
 
Werkelin framför en omfattande kritik, vilket fungerar som ett debattinlägg angående de 
svenska myndigheternas agerande vid flodvågskatastrofen. Denna kritik skildras dels 
genom Werkelins egna upplevelser vid kontakt med myndigheterna, samt genom de 
faktaavsnitt tagna ur olika rapporter och utredningar. Pigge Werkelin talar bl.a. med en 
presstalesman från UD: 
 

Det är nu jag inser att myndighets-Sverige bara är tränat på att klara påhopp i medierna eller 
utredningar med korrekt formulerade meningar. Ingen är tränad på verkligheten. När jag sitter och 
blöder mitt i den thailändska katastrofen och kritiserar myndighetens brist på handling och 
beslutsförmåga i den kaotiska verkligheten, bryter presstalesmannen samman och börjar gråta. Det 
är väldigt mycket myndighetsgråtande i Thailand, och alldeles för lite handling. Varje gång de 
börjar gråta, och det gör de, är det jag eller någon annan drabbad som ska trösta dem. Det är 
väldigt tröttande.311 

 
Likt Werkelin framför även Ölander en viss kritik av myndigheternas agerande vid 
flodvågskatastrofen. Som volontärer fick de ta svåra beslut och stort ansvar: ”Vem tar 
konsekvenserna av mitt agerande om det leder till olycka eller lagbrott? Är det jag som 
privatperson eller är det UD som lät mig arbeta i deras namn helt utan instruktioner och 
restriktioner?”312 På detta sätt görs anspråk på att säga något om verkligheten och hur 
situationen såg ut. De som däremot stod för medmänsklighet och generositet var den 
thailändska befolkningen: 
 

Denna historia är en av väldigt många som beskriver hur generösa och omhändertagande 
thailändarna var mot oss vilsna turister. Vanliga familjer, med mycket små inkomster, gav oss 
pengar. De ställde upp, fixade, grejade och öppnade sina hem. En medmänsklighet jag aldrig 
tidigare sett.313 

 

4.2.5. Identifikation och meningsskapande  
 
Litteraturen kan erbjuda berättelser om fragmentariska händelseförlopp och på så sätt 
ge sammanhang och mening. Genom att läsa om andra människors öden kan man 
tillägna sig erfarenheter och pröva sin inlevelse- och empatiförmåga. 
 
Faktionsgenren ger möjlighet att på ett underhållande sätt förmedla fakta och att genom 
fiktionens grepp ge möjlighet till identifikation och meningsskapande.314 Det är lättare 
att känna igen sig i en karaktär som uttrycker känslor och tankar. Det kan också vara 
viktigt att få en fördjupad förståelse för de karaktärer som ingår i mediehändelserna för 
att ge mening och förståelse. 
 
Hos Cristiansson skapar de dramatiserade delarna identifikation. Dessa är framställda 
utifrån tredje persons synvinkel, och huvudsakligen utifrån Sara Svenssons perspektiv. 
På så sätt får vi tillgång till hennes genom författaren beskrivna inre känsloliv och 
tankar. När Sara vid det första mordförsöket på Alexandra har misslyckats ber Helge 
Fossmo Sara försöka igen. ”Sara fylls av uppgivenhet. Ska hon behöva försöka igen? 
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Hennes inre skriker. NEJ. Inte igen. Inte igen. Samtidigt inser hon att lydnad är hennes 
enda sätt att få nåd. Att få träffa Gud.”315 Att på detta sätt få ta del av Saras inre skapar 
en möjlighet till empati och förståelse för hennes situation.  
 
Cristiansson skapar också möjligheter till identifikation med Sara Svensson genom att 
dra paralleller till barndomen. Sara Svenssons bindning till Helge Fossmo förklaras 
genom att återknyta till Saras förlust av sin mamma då hon var elva år:”– Jag tryckte 
undan det och tog på mig en fasad av att vara stark och glad … ’I mitt inre är jag 
fortfarande ett barn, en elvaårig Sara som vill bli ledd. Jag behöver någon som leder mig 
och tar hand om mig.’”316Att hon inte fick chans att sörja sin mamma kan dessutom ha 
orsakat en ”osjälvständig personlighetsstörning”.317 Författaren förklarar hur hon har 
formats och synliggör orsaker som kom att leda fram till mordet. På så sätt ges man som 
läsare en chans att identifiera sig och kan förstå hennes beteende. 
 
Unsgaard tecknar på liknande sätt en mer heltäckande bild av mördaren Mijailovic där 
barndomen och uppväxten beskrivs på ett sätt som gör att man dels kan identifiera sig 
med det utsatta barnet och dels placera in hela mordet och personen Mijailovic i ett 
sammanhang vilket fungerar meningsskapande. 
 
I Nordlings bok finns endast kortare avsnitt av dramatiserad fiktion, som t.ex. Sara 
Svenssons version av händelseförloppet vid mordet.318 För övrigt ges identifikation 
genom miljöer och personbeskrivningar hos Nordling. Man får exempelvis på ett antal 
ställen information om samhället Knutby och den vanliga människan. I kapitlet ”Knutby 
sätts på kartan”, 319 beskrivs affärer och företag och till och med vilka öppettider de har. 
Detta erbjuder möjlighet till identifikation för alla som bor eller växt upp i ett litet 
samhälle. Sedan kan man ställa detta enkla samhälle mot församlingen och morden och 
får på så sätt ett perspektiv som kan vara lättare att ta till sig. 
 
Hos Nordling består också identifikationen av frågeställningar till läsaren:     

 
Men var det så också i verkligheten – att församlingsmiljön faktiskt möjliggjorde våldet? På vilket 
sätt hade i så fall församlingens liv och andliga miljö betydelse för våldsbrotten? … Handlade det 
kanske om en s.k. manipulativ sekt? Var församlingen verkligen så sluten som anhöriga och 
avhoppare sa – också under mer normala omständigheter när media inte belägrade Knutby? Vad i 
församlingens liv var det som drev den unga kvinnan att döda sina medmänniskor? 320  

 
Dessa frågor fungerar som ett sätt att tänka sig in i situationen och ta ställning till olika 
perspektiv. 
 
I och med Pigge Werkelins självbiografiska berättelse, får läsaren tillgång till hans inre 
tankar. Denna identifikation gör att man som läsare är med i händelseförloppet och 
lever sig in i de känslor som förmedlas. På baksidan beskrivs familjen som ”en vanlig, 
svensk familj som åkte på drömsemester till Thailand över jul och nyår”. 321 Redan här 
riktar sig boken till en identifikation med den ”vanliga” lilla människan.  
 

                                                 
315 Cristiansson 2004, s. 102. 
316 Ibid., s. 41. 
317 Ibid., s. 42. 
318 Nordling 2004, s. 133ff. 
319 Ibid., s. 19. 
320 Ibid., s. 37. 
321 Werkelin 2005, baksidetext. 



 57 

Giddens talar om att vi i dagens samhälle utsätts för olika typer av risker. Vid formandet 
av identiteten ingår därför riskbedömningar inför exempelvis krig, miljöförstöringar och 
naturkatastrofer.322 De båda berättelserna från tsunamikatastrofen kan sägas fungera 
som denna typ av riskbedömningar, vilka kan skapa en identifikation med hur man själv 
skulle ha handlat i en liknande situation. 
 
Särskilt tydligt blir detta ungefär i mitten av Werkelins bok. Här ombeds läsaren att ta 
en tankepaus och värdera sitt eget liv och det ”som du är glad över”. ”Tänk på ditt eget 
liv i en minut innan du fortsätter att läsa! … Vad vill du säga till dem du älskar innan 
det kanske är för sent?”323 På så sätt ges ett didaktiskt budskap till läsaren, vilket 
handlar om att ta vara på livet. Man inbjuds att pröva och tänka sig in i en liknande 
situation. 
 
Ölander beskriver sina tankar när flodvågen kommer och hon fruktar för sitt liv:     
      

För att hålla paniken borta så gott det gick sjöng jag för mig själv trots att jag nästan inte kunde 
höra min egen röst på grund av dånet. Mest sjöng jag ”Amazing Grace” men även några andra 
gospellåtar som jag kom ihåg. Det kändes som att sjunga på sin egen begravning men jag var 
tvungen att försöka behålla fokus på någonting i väntan på nästa våg.324 

 
Dessa tankar skapar en identifikations-effekt där läsaren får en chans att pröva, och 
tänka sig in i den egna reaktionen i en liknade situation. På detta sätt kan den typ av 
riskbedömningar som Giddens talar om sägas speglas.  
 
Hos Ölander finns också bilden av den lilla människan som står i kontrast till den stora 
katastrofen: ”Vi var helt desorienterade vad gällde hotellets geografiska belägenhet 
gentemot omvärlden. Svennar på semester som bara tittat på resebyråns färgglada 
turistkarta som visar var morgonjumpan, baren och hotellområdets skräddare är 
belägna.”325 Som kontrast till katastrofen och som representerande det svenska 
vardagslivet får vi ta del av Annikas, Ölanders mammas, dagboksanteckningar: 
 

Jag går ner för trappan, in i vardagsrummet och sätter på radion, som alltid på morgonen. Klockan 
är exakt 09.00 och TT:s nyheter börjar med att rapportera om att ”jordbävning, översvämning, 
drunknande turister” i semesterparadiset Phuket i Thailand.326 

 
Detta ger en insyn i den andra sidan av katastrofen, d.v.s. de anhöriga som måste följa 
utvecklingen via tv utan att riktigt veta vad som hänt. 
 
Jennekvist anger som bokens syfte att vilja skildra polisarbetet inifrån, och detta är 
något som märks tydligt på flera ställen. Berättelsen om jakten på mördaren varvas med 
inblickar i polisens vardag och gemenskap. Där får läsaren en chans att identifiera sig 
med vardagsmänniskan och inte bara polisen som auktoritet: ”Kaffestunden var helig 
och skulle ägnas åt social samvaro med samtal om golf eller fotboll.”327 Författaren har 
också ett tydligt jag i sin berättelse och deltar själv i handlingen i egenskap av den som 
hade hand om utredningen. Han skriver om sig själv på ett öppet och vardagligt sätt, 
vilket gör att man ser människan i stället för polisen: ”Min nervositet var fullt tillräcklig 
utan att jag dessutom skulle sitta i tv-rutan inför miljontals tittare och stamma på 
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engelska. Då hade jag nog svimmat.”328 Avslutningsvis tackar Jennekvist allmänheten 
för tips under utredningen och drar på så vis in vardagsmänniskan och läsaren i 
handlingen genom att betona dennes viktiga roll.329 Man får möjligheten att pröva hur 
man själv hade reagerat som ögonvittne till en liknande händelse. 
 
Terese Cristiansson skriver sin text med ett tydligt jag som ständigt kommenterar och 
uttrycker åsikter och känslor. Dessutom deltar hon själv i Knutby Filadelfias Bibelskola 
och fungerar som ett slags ögonvittne. På så sätt får man som läsare ta del av hennes 
egna upplevelser av församlingen: 
 

När jag sitter där i skolbänken bland de andra ivriga lärjungarna, reflekterar jag över att deras 
förhållande med de heliga bibelraderna är passionerat, likt nyförälskelsens. Ständigt hittar de nya 
sidor som får dem att le och förundras. Under självstudielektionerna hör jag ibland utrop och 
skratt. ”Tänk, sån han är, Jesus – härlig, full av upptåg.”330 

 
Hon kan sägas ha ett tilltal till läsaren genom sina egna känslouttryck där hon 
representerar den ”vanliga” människan som snarare än att förstå och resonera sig fram 
till rimliga förklaringar, får känsloutbrott och protesterar mot de orättvisor hon 
bevittnar:  
 

Och visst, tänker jag, att vara distanspastor må vara okej, men att hjälpa Gud lite! Tror Helge 
Fossmo över huvud taget på Gud? … Och om han nu tror att Gud är så övermäktig och gör 
övernaturliga och mystiska saker då borde det inte finnas någon som helst anledning till att ’hjälpa 
Gud lite’. Gud borde klara sådant själv, till och med att skicka sms om han vill.331 

 
Slutet i Werkelins bok präglas av sorgearbetet och en tro på att bli lycklig igen. Här 
talar Werkelin till läsaren:  
      

Jag skulle vilja att ni som läser boken minns detta. Att hur ledsen man än är och hur mycket man 
än har gråtit, är det mö jligt att komma tillbaka till glädjen. Att vara glad är en människas 
normaltillstånd, som jag ser det. Att gång på gång komma tillbaka till förmågan att glädjas är ett 
sätt att envist hålla fast vid livet. Meningen med livet är att man ska vara glad. Så är det, trots 
allt.332 

 

4.3. Slutsatser 
 
I det här avsnittet vill vi sammanfatta analysen och de resultat vi kommit fram till för att 
efter det övergå till en större diskussion där vi återknyter alla delar i uppsatsen till 
analysens resultat. Analysmodellen bestod av fem idealtyper som alla baserades på de 
teoretiska perspektiv vi använt i uppsatsen. För enkelhetens skull delade vi därefter in 
analyskapitlet efter samma idealtyper. Analyskapitlet inleddes med en 
materialbeskrivning. 
 
Analysen av litteraturen har visat många likheter men också skillnader mellan böckerna. 
Om man tittar på materialbeskrivningen så ser man en skillnad i hur författarna 
använder förord, inledning, prolog, efterord, epilog eller slutord. Några använder dessa 
stycken till en personlig inledning där man redogör för bokens upplägg och källor och 
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eventuell personlig koppling. Andra använder de inledande avsnitten till någon form av 
spänningsskapande anslag. Dessa stycken skapar naturligtvis skilda förväntningar hos 
läsaren, beroende på om man möter en vägledande författarröst som förklarar och 
förbereder, eller om man kastas in i ett spänningsförlopp. 
 
Det första avsnittet i analysen handlade om faktion och där undersökte vi hur böckerna 
förhöll sig till denna blandning av fakta- och fiktionselement. Författarnas olika syften 
och avsikter med sina böcker visar sig bl.a. i användningen av faktion. Fiktion används 
för att skapa inlevelse och fakta för att ge svar på frågor. Faktadelarna kan t.ex. röra sig 
om infällda faktarutor som bryter den övriga framställningen, vilket syns hos Werkelin 
och Cristiansson. Hos Ölander och Werkelin fungerar dokument och fakta som 
förstärkande av den egna personliga upplevelsen. Fakta kan återges genom egna 
återberättande ord eller genom att författaren citerar ur autentiska dokument. Ett 
genomgående drag är att fakta används förstärkande för den egna framställningen och 
upprepar alltså det som redan sagts. 
 
Många av författarna anger tydligt hur de har använt fakta och fiktion, med vissa 
undantag. Nordling har inga sådana angivelser i sin bok. Böckerna som handlar om 
tsunamikatastrofen skiljer sig också från de övriga böckerna på den punkten eftersom 
deras berättelser inte bygger på faktauppgifter på samma sätt. Vi såg en viss skillnad i 
stil gällande hur fiktionen signalerades. Cristiansson använder kursiverade stycken för 
att markera de helt igenom fiktiva delarna vilka tillsammans får teckna en känslomässig 
inre bild hos karaktärerna som ej baseras på fakta. 
 
Vi har valt att undersöka hur berättelsen fungerar som förklaringsform i böckerna. Alla 
författare benämner den egna texten som berättelse. Ofta görs även försök att placera in 
händelserna i en större kontext vilket innebär att berättelsen kan börja någon 
annanstans, exempelvis i någons barndom eller uppväxtmiljö. På det sättet fungerar 
berättelseformen som en tydlig förklaringsmodell.  
 
Avsnittet som handlade om genreförväntningar inledde vi med att konstatera att tidigare 
kunskaper och erfarenheter av en genre styr vilka förväntningar man har inför en bok, 
vilket medför vissa problem med de blandade genreförväntningar som faktionsgenren 
skapar. Det finns olika saker som kan ge signaler om vilken genre det rör sig om, t.ex. 
yttre uppgifter på omslaget och titeln, men även källhänvisningar och 
innehållsförteckning. Överlag blandar böckerna influenser från olika genrer. Det kan 
röra sig om fiktiva prologer, dramatiserade avsnitt som handlar om personers inre 
känslor och tankar och anspråk på att framföra kritik eller sanningsförmedling. 
 
Vi valde i analysen att titta på böckernas titlar för att se vad de signalerar. Hos 
Cristiansson och Unsgaard stämmer titlarna med författarens mål och syfte och därför 
kan man tänka sig att förväntningarna uppfylls. Andra titlar är mer tvetydiga och 
överensstämmer inte lika vä l med de förväntningar man får och med författarens 
strategi. Nordlings titel antyder ett sanningsanspråk som inte helt uppfylls eftersom inga 
frågor egentligen besvaras. Werkelins titel låter rapporterande medan bokens innehåll är 
mer personligt. 
 
Författarna använder källor på skilda sätt. Cristiansson och Unsgaard har utförliga 
förteckningar medan Nordlings och Jennekvists böcker helt saknar källförteckningar, 
vilket strider mot de förväntningar böckerna signalerar. Eftersom Ölanders och 
Werkelins texter är av en mer personlig art och bygger på personliga erfarenheter, 
förväntas inte heller samma faktabaserade framställning som de andra böckerna bygger 
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på. Det sätt på vilket Werkelin använder dokument kan verka förvirrande då inga 
referenser eller förklaringar finns. 
 
Det tredje avsnittet i analysen handlade om hur böckerna förhåller sig till massmedia 
och hur de speglar mediesamhället. De exempel vi tog upp visade på några olika 
förhållningssätt. Hos Unsgaard beskrivs medias fragmenterade nyhetsrapportering, som 
de här böckerna kan sägas vara ett svar på genom sin fördjupande och meningsskapande 
funktion. Nordling visar på att medias intensiva bevakning kan leda till en skev 
vinkling. Cristiansson beskriver en hård mediebevakning som hon själv är en del av, 
vilket kan illustrera hur den här sortens litteratur på ett sätt ingår i och utgör en 
förlängning av medierapporteringen. Massmedia används ofta i böckerna som en kanal 
för kommunikation mellan två avlägsna parter, som hos Werkelin och Jennekvist. Hos 
Ölander och Unsgaard framträder även mediereferenser i form av populärkulturella 
inslag. 
 
I det fjärde avsnittet beskrev vi hur samhällskritik kan sägas vara en dokumentär 
strategi. Alla böcker vill på något sätt framföra en synpunkt eller kritisk åsikt. Nordling 
vill svara på sanningen om Knutby och fördjupa diskussionen genom att diskutera vilket 
ansvar samhället har i det som skett. Han menar också att många individers trygghet har 
försvunnit genom kyrkans minskade roll. Cristiansson, vars bok behandlar samma 
händelse, framför kritik mot den religionsfobi som hon menar finns idag och efterlyser 
öppen debatt om religion. Jennekvist är i sin bok mindre kritisk än de andra författarna 
men framför ändå ett slags försvar av polismakten och kritik mot den psykiatriska 
vården. Unsgaards bok om samma händelse innehåller en mycket mer omfattande kritik. 
Han riktar sin främsta kritik mot att samhället inte ser och hjälper sjuka och ensamma 
människor. Detta kommer han fram till genom att visa på brister inom många olika 
områden i samhället. Werkelin och Ölander framför båda kritik där den utsatta 
privatpersonen ställs mot oförstående myndigheter. 
 
Det sista avsnittet i analysen handlade om identifikation och meningsskapande. Att 
förmedla faktabaserat stoff med hjälp av fiktiva medel ger möjligheter till identifikation 
och mening. Dramatiserade delar i texterna kan ge insikt hos personer och därmed 
identifikation och igenkännelse genom fördjupande porträtt. Genom berättelseformen 
kan författaren t.ex. beskriva ett större skeende vilket ger läsaren en chans att placera in 
händelserna i ett sammanhang. Splittrade och avlägsna händelser som lätt framstår som 
oklara och meningslösa kan på det här sättet ingå i en större helhet. Genom författarens 
vinkling och perspektiv skapas också möjligheten till identifikation med det lilla 
samhället eller den utsatta privatmänniskan. Genom böckerna ges läsaren en chans att 
tänka sig in i en liknande situation och pröva olika risker, vilket syns tydligast i de båda 
böckerna om tsunamikatastrofen. 
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5. Diskussion 
 
Vår övergripande fråga för den här uppsatsen var att definiera ett antal böcker som vi 
menar återspeglar en större trend i litteraturen idag. Dessa böcker står i ett nära samspel 
med media och nyhetsrapportering. Vi ville genom våra frågeställningar undersöka den 
här litteraturen och se om det fanns några specifika och gemensamma drag. Genom att 
anlägga ett genreperspektiv kunde vi undersöka hur genrer uppstår och utvecklas samt 
står i relation till samhället. Vi ville se vad som kännetecknar den här litteraturen, se 
vilka genreförväntningar den signalerar samt se hur den förhåller sig till 
mediesamhället.  
 
Genom analysen har vi kunnat definiera analysmaterialet för att visa på gemensamma 
drag. Utmärkande för böckerna, tycker vi, är hur författarna väljer att kontrastera den 
lilla människan mot den stora omvärlden. Vardagsmänniskan ställs i kontrast till 
katastrofer och mord, vilka kan sägas utgöra den typ av avlägsna händelser som 
Giddens tar upp.333 Dessa kontraster erbjuder identifikation för läsaren och hjälper till 
att placera in de stora omskakande händelserna i en miljö och ett sammanhang som är 
lättare att känna igen. Böckerna kan även fungera som den typ av riskbedömningar som 
Giddens talar om och som enligt honom ingår i formandet av identiteten. 334 Böckerna 
om tsunamikatastrofen är, enligt oss, ett tydligt exempel på den typ av riskbedömningar 
som Giddens talar om. Man får genom böckerna kunskap om hur personerna reagerar 
inför denna extrema situation, och kan tänka sig in hur man själv skulle ha gjort vid en 
liknande händelse. Böckerna om mordet på Anna Lindh och mordet i Knutby kan mer 
indirekt fungera på detta sätt, genom att man blir medveten om vad som ligger bakom 
sådana extrema händelser, och vad som leder fram till dem.  
 
En annan gemensam aspekt och något som kan sägas vara ett utmärkande drag, är 
jakten på sanningen och viljan att framföra någon slags kritik. Genom att varva fakta 
med fiktion, och använda sig av framåtdrivande frågeställningar kan författarna leverera 
sitt perspektiv på händelsen och delge ett budskap. Man vill lägga bitarna på plats och 
kartlägga ”sanningen om” och ”motivet bakom”. Böckerna kan fungera som 
debattinlägg och genom detta drag ansluter de sig också till dokumentarismen, som av 
tradition syftat till att framföra budskap och ge sin bild av en händelse. Inom 
dokumentarismen är det också vanligt att författaren placerar sig själv i rollen som 
vittne av moraliska dilemman knutna till vår samtid.335 Vi anser även att böckerna 
speglar mediesamhället genom medias roll som kommunikationsform i handlingen, men 
även genom att understryka det behov av mer omfattande analys av händelser som 
media framkallar och som denna litteratur kan sägas vara ett svar på. 
 
Eftersom böckerna bygger på mediehändelser förutsätts ibland en förkunskap om dessa 
händelser. De författare som väljer att beskriva och sammanfatta fallet eller 
händelseförloppet i respektive boks inledning riktar sig kanske till en bredare publik än 
de som tar för givet att man ska känna till händelserna. Man kan då utan några 
förkunskaper läsa böckerna och bli insatt i grunderna redan från början. Man skulle 
kunna tänka sig att de böcker som inte har med en beskrivning av fallet snarare 
använder sig av stoffet som grund för en spännande bok som kommer att fånga sina 
läsare oavsett tidigare kunskaper, och att de alltså inte på samma sätt som de andra 
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335 Ingvarsson 1997, s. 78. 
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författarna förhåller sig strikt till det verkliga händelseförloppet. Det är ändå troligt att 
böckerna bygger på en förkunskap hos läsaren och att det är därför som man väljer att 
läsa dem. Man vill kanske få hjälp att placera in de händelser man sett och läst om i tv 
och tidningar i ett större sammanhang, och i en ordningsföljd som skapar mening och 
förståelse. 
 
De båda böcker som handlar om tsunamikatastrofen anser vi skilja sig från den övriga 
litteraturen på ett flertal sätt, främst genom den mer personliga vinkling som finns där. 
Eftersom de fyra andra böckerna handlar om mordfall och polisundersökningar, medan 
litteraturen om tsunamin handlar om en katastrof och personliga förluster, så medföljer 
vissa skillnader. Tonen i texten är där mer personlig. Det är mer dagboksform och 
talspråk, mer personlig identifikation och överlag en starkare känsla av bearbetning och 
terapi. Man får ta del av privata foton och detaljer från författarnas liv på ett sätt som 
utgår i de andra böckerna, där den personliga kopplingen mellan författaren och stoffet 
inte finns på samma sätt. Detta skulle kunna tyda på att böckerna om tsunamin fungerar 
identifikations- och meningsskapande på ett mer personligt plan, medan böckerna om 
Knutby och mordet på Anna Lindh fungerar meningsskapande på så sätt att 
sammanhang och ordning i händelseförloppen förstärks. Även böckerna om 
tsunamikatastrofen kan dock hjälpa till att placera in händelsen i ett större sammanhang 
där myndighetskritik och solidaritet med sina medmänniskor blir bärande element. 
 
Vi har använt oss av forskning om genrer som vi anser har många likheter med vårt 
analysmaterial. Alla böckerna använder sig av olika strategier från den dokumentära 
repertoar, som Ingvarsson beskriver. Det finns således drag från dokumentära genrer 
som dokumentärroman, reportage, rapport och självbiografi.336 Vi ser även drag från 
den journalistiska genren new journalism, som kan sägas ingå i den övergripande 
blandformen faktion. Dessutom finns drag från olika programformer inom massmedia, 
såsom dramadokumentären. Den här forskningen har vi använt som verktyg för att 
urskilja särdrag i den litteratur vi valt att analysera. 
 
Böckernas genreförväntningar signaleras bland annat genom, vad Ingvarsson kallar 
meta- och paratextuella referenser, vilka framgår av omslagets beteckningar eller andra 
beskrivningar som ges i boken. 337 En annan sak som skapar förväntningar är hur 
källorna presenteras och hur fakta används i böckerna. Författarnas sätt att använda sig 
av källor och fakta skiljer sig åt böckerna emellan. När dessa strategier inte stämmer 
överens med bokens syfte kan detta få konsekvenser för identifikation och 
meningsskapande, beroende på om man som läsare förväntar sig fakta eller fiktion. 
 
Mediesamhället samspelar och avspeglas i den litteratur vi analyserat. Genom 
användandet av speglingsteorin visar vi på mediesamhällets påverkan både i form av 
direkta referenser i materialet, men också som en bakomliggande orsak till böckernas 
uppkomst. Massmedia fungerar som kommunikationsmedel i handlingen, och som ett 
medel att överbrygga avstånd, geografiskt och mellan människor, där polisen och 
allmänhetens relation utgör ett exempel. Vi visar också att mediesamhället speglas 
genom de mediereferenser som finns, vilka vi relaterar till Castells syn att media på 
olika sätt formar vår kultur. Vi menar också att uppkomsten av dessa böcker kan sägas 
samspela med mediesamhället. Orsaker till dessa böckers ökning kan bl.a. bero på det 
globaliserade och splittrade medieflödet, som Castells skriver om, och som medför att 
information finns på många ställen idag. Snabbheten i detta medieflöde skapar ett 
överflöd av information som är svårt att ta till sig, och därför kan böckerna sägas fylla i 
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de luckor som uppstår. Genom berättelsens form skildras en aspekt av en händelse, för 
att beskriva det ”stora genom det lilla” perspektivet.  På detta sätt kan böckerna fungera 
menings- och identifikationsskapande samt ge sammanhang åt en stor nyhetshändelse. 
Att människor tenderar att söka sig till media för råd och identifikation beror, enligt 
Giddens teorier, på senmodernitetens minskade tro på auktoriteter.338 
 
Det snabba medieflödet medför också att det inte ges plats för längre orsaksförklaringar 
och djuplodande reportage i dagens massmedia. Därför kan detta skapa ett behov av 
sammanhang och en vilja att veta mer, vilket vi ser som en av orsakerna till böckernas 
ökning. Ingvarsson kallar dokumentärromanen för den moderna världens snabba 
historiska roman, vilket vi tycker passa in på de böcker vi har analyserat och kanske 
ännu mer om man tittar på trenden med ögonblicksböcker. Man väntar idag inte tills 
man fått perspektiv på händelserna utan försöker bearbeta dem och sätta in dem i en 
”historisk” kontext så snabbt som möjligt, ibland till och med under själva 
händelseförloppet. 
 
De böcker vi analyserar är, enligt oss, ett ytterligare exempel på en tilltagande 
hybridisering och mediepåverkan av dagens litteratur. Vi vill som blivande 
bibliotekarier värna om boken och läsandet. Därför ser vi det som positivt att boken på 
detta sätt når ut till fler människor. Böckerna kan också fungera allmänbildande och 
genom identifikation ge läsaren möjlighet att leva sig in i andra människors situationer. 
Som tidigare nämnts kan böckerna också ge nya perspektiv på nyhetshändelser som 
annars kan vara svåra att ta till sig. Svårbegripliga och otäcka händelser kan genom 
berättelsens form ges en djupare förklaring, och fungera meningsskapande. 
 
En negativ aspekt skulle vara att det, med tanke på t.ex. de s.k. ögonblicksböckerna, blir 
en litteratur som genom sin snabba produktion styrs av lönsamhet och spekulation 
snarare än eftertanke och reflektion. Det blir en slags lönsam litteratur som utger sig för 
att beskriva verkligheten och ge den ”sanna” historien, där eventuella källors 
tillförlitlighet kommer i andra hand. Blandningen av fakta och fiktion medför också att 
det är viktigt att känna till fiktionens form.  
 
Vi anser att den litteratur som vi har analyserat i den här uppsatsen har ett speciellt 
samband med dagens mediesamhälle, så som vi definierar det i den här uppsatsen. Vi 
menar också att denna litteratur kan sägas fungera som en ”dagens faktion” eller 
”dagens dokumentarism”. På samma sätt som 1960-talets dokumentarism uppstod i ett 
visst samhällsklimat, ser vi denna litteratur som sprungen ur dagens samhälle.

                                                 
338 Giddens 1997, s. 105. 
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6. Sammanfattning 
 
Bakgrunden till den här uppsatsen tog vid i en iakttagelse att det inom litteraturen idag 
råder en ”verklighetstrend”, där fakta och fiktion blandas. Inom denna trend ryms 
böcker som skildrar stora nyhetshändelser och trenden har ökat de senaste åren. Dessa 
böcker verkar ha ett speciellt samspel med media samt ett beroende av aktualitet, vilket 
vi tagit del av i tidningsartiklar som även fungerat som den här studiens 
inspirationskälla. Att böckerna blandar fakta och fiktion kallas inom medieforskning 
faktion, och detta fick oss att fundera kring aspekter som identifikations- och 
meningsskapande. 
 
I uppsatsen analyserar vi böcker som skildrar tre stora nyhetshändelser, mordet på Anna 
Lindh, Knutbyfallet och tsunamikatastrofen. För att eftersträva en jämn fördelning 
analyserar vi två böcker om respektive händelse: Mordet på Anna Lindh: En 
polisutredning (2005) av Leif Jennekvist, Mijailovic: Berättelsen om en mördare (2005) 
av Edvard Unsgaard, Himmel och Helvete: Mord i Knutby (2004) av Terese 
Cristiansson, Knutby: Sanningen och nåden (2004) av Jan Nordling, Klockan 10.31 på 
morgonen i Khao Lak (2005) av Pigge Werkelin och medarbetaren Lena-Katarina 
Swanberg och – och himlen var oskyldigt blå: En berättelse från tsunamins Khao Lak 
(2005) av Charlotta Ölander.  
 
Studien har en litteratursociologisk utgångspunkt där vi använder oss av den inriktning 
som analyserar samhället i litteraturen. Genom denna utgångspunkt anknyter vi studien 
till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Problemställningen är att definiera 
denna litteratur och urskilja dess gemensamma drag, samt placera in den i en 
samhällskontext. Syftet med den här uppsatsen är att, i relation till ett genreteoretiskt 
perspektiv, belysa analysmaterialets gemensamma och kännetecknande drag, samt att 
sätta dessa i relation till aspekter som mediesamhället, identifikation och 
meningsskapande. Syftet konkretiseras i en övergripande fråga med två underfrågor: 
 

• Hur kan den litteratur vi valt att undersöka definieras och vad kännetecknar den? 
 

– Vilka genreförväntningar signalerar böckerna?  
– Hur förhåller sig böckerna till mediesamhället?  

 
Våra teoretiska perspektiv ramas in av den litteratursociologiskt förankrade 
speglingsteorin, vars syfte är att se hur samhället avspeglas i litteraturen. Man anser där 
även att samhälleliga faktorer kan ligga bakom en viss litteraturs uppkomst.  I den här 
uppsatsen står mediesamhället för den aspekt av samhället som har haft en påverkan på 
den litteratur vi analyserar. Vi använder genreteori för att visa hur genrer och samhälle 
samspelar, samt att genrer uppstår i en historisk växelverkan. Vi behandlar också den 
del av genreteorin som handlar om genreförväntningar.  
 
Vår teoretiska utgångspunkt tecknar också en bild av vad begreppet faktion står för och 
hur det ser ut i litterär form. Vi åskådliggör 1960-talets svenska dokumentarism och 
rapportering samt den journalistiska skrivformen new journalism, för att visa hur 
faktion växt fram i olika samhällsskeden och tidsperspektiv. Vi förklarar också 
dokumentära strategier och hur dessa fungerar.   
 
Metoden för vår analys är textanalytisk tolkning. Tolkning ingår i den hermeneutiska 
vetenskapsteorin, varför vi redogör för densamma samt tar upp förförståelsens betydelse 
och inverkan i tolkningsprocessen. Till analysen har vi inspirerats av idéanalysens 
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verktyg, idealtyper. Utifrån våra teoretiska perspektiv har vi utformat idealtyper vilka vi 
sammanställt i en analsymodell. Vi presenterar vårt material för att ge en överblick över 
böckerna och dess innehåll, och använder vår analysmodell som en tolkningsram i 
analysen. 
 
Vi kommer i analysen fram till att alla böcker använder sig av faktion. I denna form 
används fakta på olika sätt. Vissa använder det som förstärkande faktarutor utan någon 
direkt referens, medan andra resonerar kring och använder fakta mer konkret. I en del 
av böckerna fungerar fakta som underlag till de fiktiva delarna. Även sättet fakta 
redovisas på varierar, då en del verk har gedigen källförteckning medan andra saknar 
faktaredovisning helt. Ibland signalerar böckerna ett visst anspråk på fakta eller fiktion, 
t.ex. genom paratextuella referenser. Detta gör att olika genreförväntningar uppstår, 
vilket i vissa fall skapar en osäkerhet kring vad som är fakta och vad som är fiktion. 
Detta får konsekvenser för identifikationen och meningsskapandet. 
 
Alla författare använder sig av berättelsens form och beskriver själva sina böcker som 
berättelser. Genom denna form framställs ett särskilt perspektiv av en stor 
nyhetshändelse, där berättelsen ger sammanhang åt dessa splittrade händelser. Genom 
böckernas sanningsanspråk finns en ambition att säga något om samhället och att 
framföra kritik. Det finns en vilja att förklara och framföra åsikter samt att ge 
sammanhang åt händelserna. Ofta används också fakta som belägg för det man vill 
framföra. 
 
Att böckerna samspelar med mediesamhället framgår genom de mediereferenser som 
ges. Dels hänvisas till den nyhetshändelse som böckerna själva behandlar, och dels 
speglas mediesamhällets inverkan i personernas liv genom referenser till olika 
medieformer. Massmedia fungerar också som en kommunikationskanal mellan olika 
parter. Uppkomsten av de böcker vi behandlar står också i relation till mediesamhället, 
på så sätt att de ger en mer komplex bild av en nyhetshändelse. Därför fungerar 
böckerna meningsskapande i ett fragmentariskt medieflöde. Genom berättelsens form 
skapas sammanhang vilket fungerar menings- och identifikationsskapande. Vi visar 
också att ”den lilla människan” står i kontrast till dessa extrema händelser, vilket 
medför identifikation. De böcker vi analyserar framför även olika former av 
samhällskritik, genom att ett speciellt perspektiv av respektive händelse visas upp. 
 
Avslutningsvis konstateras att den hybridisering som dessa böcker kan ingå i, kan vara 
positiv i och med att boken når ut till fler människor och läsandet ökar. Att värna om 
läsandet ser vi som en viktig aspekt i en framtida roll som bibliotekarier. Vi menar 
också att de böcker vi undersökt kan ses som en ”dagens faktion” eller ”dagens 
dokumentarism”, uppkommen ur dagens samhälle.   
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