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Inledning 
På senare år har det i media diskuterats mycket om var gränsen mellan fakta och fiktion går i 

litteratur som marknadsförs som sanna berättelser. Denna debatt blossade upp inte minst då 

Monica Antonsson i slutet av 2008 med boken Mia - Sanningen om Gömda (2008) kritiserade 

Liza Marklunds Gömda - en sann historia (1995). I korthet handlar Marklunds Gömda om en 

kvinna, Mia, som inleder ett förhållande med en utländsk man. De får barn tillsammans, men 

förhållandet är kantat av misshandel. En långdragen process startar och Mia tvingas gå under 

jorden med sitt barn, men trots detta hittar hennes före detta man dem. Till slut finns det bara 

en utväg kvar och det är att fly från Sverige. Som titeln antyder lanserades boken som sann 

och som en av alla otaliga läsare förfärades jag av denna historia och slukade den, av 

författaren och bokförlagets, föreslagna sanningen.  

Så här låter dock Antonssons kritik mot Marklund på sajten Newsmill: ”Liza Marklund 

säger nu att Gömda, som i 13 år var just sann, inte längre är sann utan fiktion. På omslaget 

står det visserligen att den är sann, men det ska vi läsare inte längre tro på. Vi ska begripa att 

sann betyder lite sann och lite ljug och att boken därför borde ha kallats ’roman baserad på en 

sann berättelse’.”1 Det är allvarlig kritik som Antonsson framför av en så hyllad bok, men 

som i många aspekter enligt min mening är att ta på allvar. Kritiken Antonsson förde mot 

Marklund var att det som berättades i boken, enligt Antonsson, inte var hela sanningen om det 

som hade hänt huvudpersonen Mia. En annan del av kritiken var frågan kring gestaltning av 

verkliga människor och vilken genre boken då ska kunna tillhöra. På baksidan av Antonssons 

bok står det skrivet: ”Böckerna påstås vara sanna. Det är de inte.”2 Problematiken med 

Gömda menar Antonsson ligger i att den har lanserats som ”en sann historia” vilket hon 

opponerar sig mot. Till detta kan en annan intressant aspekt fogas, som Antonsson tar upp i 

förordet till den ovanstående angivna boken, vilket är det faktum att Gömda som tidigare 

funnits på bibliotekens faktahyllor på grund av debatten nu har flyttats till fiktionshyllorna.3 

Dock kan påpekas att då jag gått förbi bokhandeln Bokia i Gävle har jag fortfarande kunnat se 

uppföljarna av Gömda på just faktahyllorna.  

Diskussionen kring Marklunds Gömda samt att biblioteken har tänkt om och ändrat 

indexeringen tycker jag till viss del visar på problemet med en stor del av den litteratur som 

                                                      
1 Monica Antonsson, ”Monica Antonsson svarar Liza Marklund: Därför håller inte försvarstalet”, 
http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/13/monica-antonsson-svarar-liza-marklund-darfor-haller-inte-
forsvarstalet. 
2 Monica Antonsson, Mia – Sanningen om Gömda (Stockholm 2009). 
3 Antonsson 2009, Förordet, s.3. 
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produceras och läses idag. Om biblioteken och bokhandeln indexerar Gömda som fakta, hur 

uppfattar läsaren, utifrån den informationen, boken? Hur mycket kan t.ex. indexering påverka 

läsaren?  

Debatten kring Gömda är inte den enda som uppmärksammat detta problem. Maja 

Lundgrens Myggor och tigrar skapade rubriker då den kom ut 2007. Aftonbladet kallar boken 

i en artikel för årets mest kontroversiella roman och skriver att ”Med en blandning av påhitt 

och verkliga personer tar författarinnan Maja Lundgren heder och ära av en lång rad 

namngivna svenska kulturpersonligheter”.4 I boken ställs maffiafasoner i svenskt kulturliv 

mot Camorran i Neapel där myggorna är de svenska kulturmännen och tigrarna är 

maffiamännen.5 I internetbokhandeln Adlibris beskrivning av boken står det: ”Likt en 

förklädd detektiv rör sig Maja Lundgren oförskräckt i gränslandet mellan litteratur och 

verklighet”6. Återigen möts allmänheten av litteratur som Myggor och tigrar vilken 

balanserar på gränsen mellan verklighet och fiktion. Det som skiljer Gömda och Myggor och 

tigrar åt är dock hur dessa böcker lanserats, vilken genre de kan tänkas tillhöra. I och med 

beskrivningen av Myggor och tigrar som en bok som ligger i gränslandet av verklighet och 

litteratur blir det mer tydligt för läsaren att allt i denna bok inte behöver vara sant. Trots detta, 

i och med att det är verkliga personer som blir namngivna i denna bok, förstärks lätt känslan 

av verklighet mer än känslan av fiktion. Debatten kring Gömda och Myggor och tigrar är 

intressant och problematiken är lätt att återfinna i mycket utav den litteratur många läser idag 

vilket har lett till att jag kommer att diskutera denna fråga vidare.  

En liknande fråga har i viss mån även diskuterats när det gäller Jan Guillous Ondskan 

(1981). I denna bok får vi följa Erik och hans problematiska förhållande till sin pappa som har 

tagit för vana att ge Erik stryk efter maten. Efter att ha relegerats från sin skola skickar Eriks 

mamma iväg honom till en privatskola, Stjärnsberg, där pennalism råder. Erik tar då upp 

kampen mot missförhållandena på skolan vilket resulterar i att han mer eller mindre dagligen 

utsätts för upprepade försök av de äldre eleverna att kuva honom.  

Detta är en bok som, jag har upplevt på de skolor jag varit på, ofta ingår i en inofficiell 

skolkanon och flitigt läses av många gymnasieelever. Här är dock problemet inte lika 

uppenbart som hos t.ex. Gömda då Ondskan inte har lanserats som ”en sann berättelse” utan 

har klassificerats och fortfarande klassificeras som skönlitteratur. Emellertid har Guillou i 

media på senare tid uttalat sig om att det finns självbiografiska inslag i texten. Vid 

                                                      
4 Oisin Cantwell ”Kollegor rasar mot Maja Lundgren roman”, (Aftonbladet 2007-08-07). 
5 Carl-Johan Malmberg, ”Obehaglig grundton av illvilja” (SvD 2007-08-07).  
6 Adlibris hemsida, http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9100115118. 
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biopremiären av Ondskan, som är baserad på boken, intervjuas Guillou i en artikel av 

Aftonbladet. På frågan ”Känner du dig utelämnad?’’ svarar Guillou: ”Nej, det är en kort del 

av min biografi för över 40 år sedan. Jag inspekterade min kropp häromdagen och upptäckte 

till min förvåning att de flesta ärren är läkta. Jag har något kvar, en utslagen tand och något i 

pannan, men annars är de flesta borta.”7 Här antyder Guillou att handlingen i Ondskan har 

verklighetsförankring vilket inte minst bekräftas av att han tar upp de ärr som även finns med 

i texten i boken Ondskan: ”Han såg på sina händer. Om man betraktade händerna på nära håll 

så kunde man upptäcka små vita ärr här och var, mestadels efter framtänder.”8 Guillou drar 

paralleller mellan sitt eget liv och huvudpersonen Eriks upplevelser. Dessa antydningar att 

händelserna i boken är självupplevda är troligtvis orsaken till att många, speciellt ungdomar, 

idag läser Ondskan mer eller mindre som en självbiografi över Jan Guillous uppväxt.  

I bokrecensioner av gymnasieelever, som lagts ut på internet, skriver elever: ”Boken är 

ju en självbiografi av författarens liv, han ska föreställa Erik”9 eller: ”Boken Ondskan är 

skriven av den välkände författaren Jan Guillou. Det är en självbiografi om hans uppväxt 

under 50-talets Stockholm. En barndomsskildring från att han var ungefär 10 år och fick ta 

emot eftermiddagsstryk av sin sadistiske pappa och genom hans år på helvetesskolan 

Stjärnsberg, där kamratfostran skedde i form av våld.”10 Huvudpersonen Erik i Ondskan 

likställs i det första citatet med Guillou och båda citaten visar att eleverna har uppfattat boken 

som Jan Guillous självbiografi. Samma resultat visar även Christina Olin-Scheller i sin 

doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasielevers textvärldar 

(2006):  
Vid en diskussion i klassen om boken framgår också att Tobias, liksom många av 

hans klasskamrater, uppfattar texten som en självbiografi. ’Den är sann’, säger 

Tobias och får medhåll av många elever. Några flickor protesterar dock lite tyst och 

en av dem, Åsa, fortsätter senare sina funderingar om relationen mellan fiktion och 

ickefiktion i reflektionen i sin loggbok. Tobias väljer dock att se romanen som en 

dokumentär skildring där Erik/Jan Guillou är hjälten.11 

 

Benämningen självbiografi används som synes flitigt i exemplen. Ett annat intressant exempel 

är eleven Meral i samma studie som också uppfattar Ondskan som sann. Hon blir tagen av 

boken och skriver i en recension att ”Jan Guillou skriver på ett ’sådant känslofullt och 
                                                      
7 Maria Trägårdh, ”Kan man ta bort sin ondska, Jan Guillou?” (Aftonbladet 2003-09-27). 
8 Jan Guillou, Ondskan (Stockholm 2003), s. 55. 
9 Mimers Brunn, ”Onskan”, http://www.mimersbrunn.se/Ondskan_3453.htm. 
10 Mimers Brunn, ”Ondskan av Jan Guillou”, http://www.mimersbrunn.com/Ondskan_av_Jan_Guillou_755.htm. 
11 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar, (Karlstad 
2006), s. 92. 
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beskrivande sätt att när jag läste boken kände jag allting från ilska [till] sorg och glädje”.12 Att 

eleven tycker att hon känner det huvudpersonen Erik känner är en intressant aspekt till det 

faktum att hon säger att hon upplever den som sann. Det engagemang som kommer från en 

sådan läsning av boken skulle kunna vara ett svar till varför dessa elever upplever boken som 

en självbiografi. 

Anette Årheim behandlar i sin avhandling När realismen blir orealistisk – litteraturens 

”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier (2007) problemet med genre och 

poängterar att den litteratur som ungdomarna själva benämner som ”självbiografier” samt 

”böcker med verklighetsbakgrund” oftast läses som ”ett avsnitt ur verkligheten.”13 Phillippe 

Lejeune definierar i On Autobiography (1989) självbiografin som en: ”[r]etrospective prose 

narrative written by a real person concerning his own existence, where the focus is his 

individual life, in particular the story of his personality.”14Årheim kommenterar Lejeunes 

definition och poängterar att denna definition kräver en “verifierad samstämmig identitet 

mellan författare, berättare och protagonist”.15 Denna samstämmighet mellan åtminstone 

författare och protagonist ser vi i exemplen ovan där eleven Tobias i Olin-Schellers studie 

själv drar en slutsats där han likställer författaren Guillou med huvudpersonen Erik vilket 

resulterar i att han benämner Ondskan som självbiografi trots att boken klassificeras som 

skönlitterär.  

Syfte 

Jag ska i denna uppsats reda ut varför elever många gånger läser Guillous Ondskan som en 

självbiografi. Jag vill föra fram problemet med att gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut 

och komma fram till ett möjligt sätt att ta sig an detta problem i klassrummet.  

Med begreppet faktion som bakgrund kommer jag i denna uppsats att analysera hur 

Guillous Ondskan berättartekniskt är uppbyggd och hur texten i relation till bokens omslag 

och de intervjuer som gjorts i samband med boken kan påverka läsaren. Därtill kommer jag 

att göra en illustrativ jämförelse med äldre, självbiografiskt orienterad fiktion så som August 

Strindbergs Tjänstekvinnans son (del I) (1886) för att visa på skillnader i berättartekniken. 

Utifrån detta kommer jag, från ett ämnesdidaktiskt perspektiv, diskutera och försöka komma 

fram till sätt att ta sig an de problem som förknippas med ovanstående diskuterad 

samtidslitteratur och elevers uppfattning av sådan litteratur. Fokus kommer att hamna på 
                                                      
12Olin-Scheller 2006, s. 66-67. 
13Årheim 2007, s. 29. 
14Philippe Lejeune, On Autobiography, (Minneapolis 1989), s. 4. 
15Årheim 2007, s.30. 
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Guillous Ondskan som sedan jämförs med Tjänstekvinnans son. Jag kommer emellertid inte 

att fördjupa mig i författarnas biografier utan det är texterna i sig som står i centrum.  

Anledningen till mitt val att illustrativt jämföra Ondskan respektive Tjänstekvinnans son 

är, som jag kommer visa senare i uppsatsen, att de två har många gemensamma nämnare som 

t.ex. tema – de är båda ett slags familjedrama om förtryck, men där Guillou i Ondskan tar upp 

ondska/pennalism fokuserar Strindberg i Tjänstekvinnans son (del I) mer på familjen som 

konstruktion och det förtryck som ett barn kan uppleva. Båda är skrivna i tredje person och 

båda verken anses dessutom ha självbiografiska inslag. 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis att beskriva den teoretiska bakgrunden som ligger 

till grund för analysen. Därefter kommer en jämförande analys av Ondskan samt 

Tjänstekvinnans son där de begrepp som aktualiserats i den teoretiska bakgrunden utvecklas 

och används i praktiken. Analysen kommer sedan att utmynna i en ämnesdidaktisk 

diskussion. 

 

Bakgrund 
Diskussionen kring gränsen mellan fakta och fiktion är egentligen inget nytt fenomen utan har 

uppmärksammats och diskuterats alltsedan Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719). På 

titelbladet till den angavs att boken var sann och när det kom ut att så inte var fallet kände 

läsarna sig, förståeligt nog, lurade.16 Från 2006 har det, av både svenska och danska forskare, 

kommit litteratur som tar upp problematiken kring fakta och fiktion. En av de forskarna är Bo 

G Jansson som i boken Episkt dubbelspel - Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv 

(2006) diskuterar begreppet faktion.  

Det Jansson anser är karakteristiskt för faktionen är att ”dess handling genomgående 

och även i detalj följer eller tycks följa och upprepa ett historiskt verkligt händelseförlopp 

som är så dramatiserad och påtagligt konstnärligt bearbetad att läsarens […] tankar leds lika 

mycket till fiktivt berättande som till ickefiktivt berättande.”17 Jansson poängterar att även om 

det han benämner ”de textinterna egenskaperna” som exempelvis fokalisering, dialog och 

monolog till viss del kan bestämma om en text syftar till att vara icke-fiktion eller fiktion är 

det paratexten som t.ex. omslagstext, titelbladstext och förord som främst avgör detta. Han 

menar att faktionen uttrycker medveten ambivalens där främst paratexten men även de 

textinterna egenskaperna styr läsaren att se textens möjliga icke-fiktiva eller fiktiva status. 18 

                                                      
16 Bo G Jansson, Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och tv (Uppsala 2006), s.21. 
17Jansson 2006, s.15. 
18Jansson 2006, s. 11. 
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Faktion är således enligt Jansson ”ett mellanting mellan fiktion och icke-fiktion”. 19 Jansson 

poängterar dock att faktionsepik är en term och inte en bestämd genre, det är ”istället en 

berättelse som tydligt uttrycker osäkerhet om sin egen genretillhörighet, om sin ickefiktiva 

eller fiktiva status”20 Termen faktion blir därmed i denna uppsats intressant då det till stor del 

beskriver problematiken med Ondskan.  

Att kategoriskt uttala sig om huruvida Jan Guillous Ondskan innehåller fakta (icke-

fiktion) eller fiktion är inte helt enkelt då boken till viss del, genom uttalanden av Guillou 

själv, anses vara självbiografisk, men vid närmare berättarteknisk analys tydligt följer 

genrekonventioner som är typiska för fiktionen. Redan nu kan dock poängteras att boken inte 

är renodlad icke-fiktion (fakta), men att det finns vissa delar som överensstämmer med 

författarens egen uppväxt och på så sätt uppfyller boken faktionens krav att det ska handla om 

historiskt verkliga personer även om namnen är ändrade. 

Termen faktion blir i denna uppsats intressant då Jan Guillou, trots att boken är klassad 

som skönlitterär och att texten till synes är fiktiv, själv har gjort vissa sanningsanspråk på den. 

I en artikel i DN säger Guillou att skriva boken fungerade som en egenterapi, att han skrev 

den av personliga skäl. Guillou skrev boken främst för att berätta om ”svårigheten att göra 

motstånd och uppror mot förtryck. Han ville dessutom dokumentärt skildra en 

internatskola[…]” 21  I och med att Guillou har uttryckt sig i media att det är delar av hans 

barndom som han har skildrat i Ondskan har han därmed öppnat upp en debatt om vad som är 

fakta respektive fiktion i denna text. Guillous uttalanden har flera människor i hans 

omgivning reagerat på och menar att många delar i Ondskan inte är sanna. Guillous mamma 

Marianne Hansén, som själv i så fall borde figurera i boken, om det som skrivits är taget ur 

verkligheten, har uttalat sig i media och säger: ” När han får fantasi och verklighet att gå ihop 

så att det blir sanning, det är då det blir så konstigt”. 22 Guillous mamma dementerar till 

exempel i en artikel i Expressen den sista scenen där huvudkaraktären Erik slår ner sin far 

som får hämtas med ambulans. Hon understryker att denna episod inte kan ha hänt då hon och 

Guillous styvfar, som borde vara den som porträtterats som pappan i berättelsen, redan hade 

separerat från varandra några år innan Guillou hade flyttat till privatskolan Solbacka (vilken i 

så fall kallas för Stjärnsberg i boken). Samma episod kommenterar Guillou i en artikel i DN 

och på frågan vad som hände i verkligheten svarar han: ” Allt som står där. Jag slog honom 

                                                      
19 Jansson 2006, s.9. 
20 Jansson 2006, s.197. 
21 Christina Kellberg, ”Ur mörkret” (DN 2003-09-20). 
22 Markus Willhelmson, ”Min son ljuger om Ondskan” (Expressen, 2003-11-02). 
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sönder och samman. Han bars iväg till en ambulans och sedan såg jag honom aldrig i verkliga 

livet.”23 Tydligt blir här att de båda parterna är oense om vad som verkligen hände.  

Magnus Persson beskriver faktionens frammarsch i en artikel i DN: 

 
Bestsellerlistorna domineras sedan en tid av antingen biografier och självbiografier 

eller av facklitteratur med skönlitterär anstrykning (de otaliga populärhistoriska 

verken med berättartekniskt driv). Den ”rena” skönlitteraturen klarar sig sämre. Här 

regerar fortfarande deckarna – som gärna också skall vara realistiska och 

verklighetsbaserade. 

För den skönlitteratur som inte vill vara kriminallitterär men bli framgångsrik och 

skapa debatt tycks det bara finnas ett alternativ – faction.24 

 

Att litteratur med sanningsanspråk är populär hos den stora massan råder det ingen tvekan om 

då denna litteratur, precis som Persson skriver, dominerar bestsellerlistorna och enligt Persson 

är det på bekostnad av det han benämner: ”den ’rena’ skönlitteraturen”.  Att litteratur med 

sanningsanspråk anses, speciellt av elever men även av lärare, vara lättläst och ofta är den 

litteratur som får många elever att självmant börja eller fortsätta läsa är något jag ofta hört 

under min tid i skolan. Att sådan litteratur kan ses som en källa till aktiv läsning är positivt, 

men det kräver även, som jag ska visa senare, att lärarna diskuterar sådan litteratur kritiskt i 

klassrummet.  

I den ämnesplan som var aktuell då denna uppsats påbörjades poängterades det att 

eleverna skulle ges: ”möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet ” vilket kan vara 

problematiskt då många elever har svårt att ta till sig äldre litteratur som tillhör kulturarvet. 

En bok som t.ex. Strindbergs Tjänstekvinnans son, tror jag, kan upplevas som svår på grund 

av det ålderdomliga språket men säkert också för att den skrevs i en tid som eleverna inte kan 

relatera till. I den tidigare ämnesplanen skulle eleverna även få ”uppleva och diskutera texter 

som både väcker lust och utmanar åsikter”25. I den ämnesplan26 som är aktuell idag är ordet 

”lust” också betonat och det är troligtvis under denna punkt som böcker som Gömda och 

Ondskan kommer in i skolan. Dessa böcker väcker onekligen en lust att läsa hos många elever 

men viktigt blir då, som tidigare sagt, att dessa böcker diskuteras ur ett kritiskt perspektiv.  

                                                      
23 Christina Kellberg, ”Ur mörkret” (DN 2003-09-20).  
24 Magnus Persson, ”Litteratur vilse i verkligheten” (SvD 2008-09-07). 
25 Skolverket, 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_am
nen_och_kurser/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska 
26 Skolverket, 
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasi
eskolan_2011/subject.htm;jsessionid=63F072A3BBB23C7540BAD23EB538EB40?subjectCode=SVE 
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Den berättartekniska delen i denna uppsats kommer att utgå från författarna Bo G 

Jansson, Poul Behrendt och Anette Årheims forskning vilka alla utgår från Gerard Genettes 

terminologi. Dels används Genettes berättarteoretiska terminologi av Bo G Jansson för att 

granska en texts berättarteknik, men i denna diskussion kommer jag även fördjupa mig i 

Genettes begrepp genom Shlomith Rimmon-Kenan då även hon på ett tydligt sätt utgår från 

Genettes berättartekniska terminologi. Dels kommer även Genettes begrepp ”paratext” att 

användas av Jansson, Behrendt och Årheim. Paratext enligt Genette är de kringtexter som 

möjliggör en text att bli en bok ”and to be offered as such to its readers and, more generally, 

to the public.”27 Det är således ytterst från Genettes begreppsapparat men mer direkt från 

framförallt Jansson och Årheim som denna uppsats har sin teoretiska grund. 

Poul Behrendt i Dobbeltkontrakten – en æstetisk nydannelse (2006) diskuterar även han 

begreppet faktion och poängterar att författaren och läsaren ingår ett kontrakt. Traditionellt 

sett finns det två sådana kontrakt där det i det ena kontraktet understryks att allt som står 

skrivet i den texten är sant, något som har hänt i verkligheten, och vilket kan, om det anses 

nödvändigt, empiriskt bekräftas vid en jämförelse med andra skriftliga eller muntliga källor. 

Det andra kontraktet innebär traditionellt sett att allt i texten är dikt, inget har hänt i 

verkligheten och inget utav det som står kan bekräftas av någon annan i världen. Det tidigare 

kontraktet gäller för sakprosa och det senare kontraktet för fiktion.28 Behrendt poängterar att 

det finns ”[m]ange tilsyneladende frit opfundne romaner der har vist sig tæt forvirklet med en 

faktisk (biografisk eller selvbiografisk) virkelighed”.29 Både Ondskan och Tjänstekvinnans 

son passar in på denna beskrivning då de båda återberättar delar ur författarnas liv men som, 

åtminstone i Ondskans fall, marknadsförs som en roman och har en berättarteknik som är 

hämtad från fiktionen. Precis som Jansson poängterar vikten av paratexten understryker även 

Behrendt den och menar att paratexten är ”et trykkammer til udligning af forskelle mellem 

faktisk og fiktiv verden, de er præsentationens sted, hvor læserens forventninger til værket 

profileres”.30 Paratexten kompletterar alltså läsarens uppfattning av en text vilket innebär att 

paratexten är en viktig del i detta sammanhang.   

Anette Årheim skriver om faktion ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I avhandlingen 

konstaterar Årheim att när gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut läser ungdomar många 

gånger ”fiktion som om det vore fakta” och hon poängterar vidare att: ”Läsaren får inga 

kritiska tolkningsverktyg därför att tolkningsstrategierna bakom faktionen är 
                                                      
27 Gerard Genette, Paratexts – Thresholds of interpretation,  (Cambridge, 1997), s. 1. 
28Poul Behrendt, Dobbel kontrakten – en æstetisk nydannelse, (Köpenhamn 2006), s. 19. 
29Behrendt 2006, s. 20. 
30Behrendt 2006, s. 28. 



10 
 

ogenomskinliga”.31 I och med att gränsen mellan fakta och fiktion är så medvetet diffus är det 

ofta svårt för otränade läsare att granska texten kritiskt. Faktionslitteratur som ofta läses av 

många elever ställer därmed egentligen ett ännu högre krav på elevens men även lärarens 

kritiska förhållningssätt. 

Årheim undersöker bl.a. Marklunds Gömda och ställer paratexterna och textens 

sanningsanspråk i relation till varandra och konstaterar att det är en motsägelsefull bild som 

framträder. I denna bild bäddas ”historier i romanform omsorgsfullt in i explicita 

sanningsanspråk stipulerade av författare, recensenter och bokförläggare, författarens 

didaktiska för- och efterord och dokument av olika slag som antas styrka autenticiteten. 

Mellan dessa sanningsanspråk tvingas läsaren att acceptera den av författaren föreslagna 

verkligheten.”32 Årheim konstaterar att beteckningen roman idag är problematisk då den 

används alltför fritt (som i fallet med Gömda) samt då det finns ett stort behov av ett ”naket 

dokumenterande av enskilda individers traumatiska öden” hos läsarna idag.33 Viktigt menar 

Årheim är att lärare faktiskt får mer tid till att granska sina egna föreställningar kring begrepp 

som sanning och verklighet.34 Dessutom tar Årheim upp den rapport som kartlagt blivande 

lärarstudenters läsvanor vilken visar att samma litteratur som ungdomarna i Årheims egna 

studie tycker är intressanta på grund av sin autenticitet även är den litteratur som blivande 

lärare tycker är ”särskilt läsvärd litteratur.” 35 Tydligt blir här bilden av att denna litteratur är 

högst aktuell i skolorna och därmed blir det än mer aktuellt att bemöta sådan litteratur på rätt 

sätt.  

Årheim poängterar att det ofta är de som har haft eller fortfarande har en karriär som 

journalist som skriver litteratur som ”gör anspråk på att leverera verklighet och sanning via 

skönlitteraturen.”36 Så är även fallet med Ondskan då Guillou började som journalist och även 

idag fortsatt verkar som sådan. Hon menar att dessa journalister ofta har hängivna läsare vilka 

som Årheim beskriver det ”törstar efter dessa sanningar”37 som dessa författare sägs leverera. 

När Årheim frågar de elever som är med i hennes undersökning vilken litteratur som de 

anser vara självbiografi/verklighetsbakgrund väljer de titlar som t.ex. : Guillous Ondskan, 

Marklunds Gömda, Pelzers Pojken som kallades Det, Gardells En komikers uppväxt och 

Nilssons Hon går genom tavlan, ut ur bilden. Årheim frågar sedan eleverna vilket som är 

                                                      
31 Årheim 2007, s.191. 
32 Ib., s.186. 
33 Ib., s.187.  
34 Ib., s.194. 
35 Ib., s. 12. 
36 Ib., s. 6. 
37 Ib., s. 6. 
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viktigast, att en bok har verklighetsbakgrund eller att kunna relatera historien till 

självupplevda händelser och alla svarar att en verklighetsbakgrund var viktigast: 

 
AÅ: Kan ni säga något rent spontant om varför just böcker med verklighetsbakgrund 

är så spännande? 

 

Petronella: Det är ju ganska intressant att läsa om, alltså det blir ju mer trovärdigt 

om det har hänt på riktigt och så och man kan få läsa om någon som varit med om 

något särskilt så kan man ju, alltså då är det verkligen så. Nä, men då kan man ju dra 

slutsatser och så för sitt eget liv, eller så. Och det är ju bra.  

 

Emanuel: Det är mycket lättare att relatera till en bok om det är verklighetsbakgrund 

också, tycker jag. Det är lättare att sätta sig in i situationen och så vidare. 38 

 

Dessa exempel visar tydligt att eleverna föredrar litteratur som marknadsförs, eller som de 

själva tycker har verklighetsbakgrund. Att Ondskan hamnar i den kategorin är som jag visat 

tidigare väldigt vanligt. Det som är intressant med dessa exempel är att den föreslagna 

verkligheten som dessa böcker erbjuder läsarna ter sig mer trovärdig om det finns anledning 

att tro att boken har verklighetsbakgrund. Det verkar finnas ett behov för eleverna av att 

kunna relatera till det de läser eller i min mening ett behov att relatera till personen/karaktären 

de läser om. I alla tre exemplen som eleverna listar som självbiografiska: Ondskan, Gömda, 

Pojken som kallades Det, En komikers uppväxt och Hon går genom tavlan, ut ur bilden är de, 

som borde antas vara huvudkaraktären, högst verkliga människor och kanske är det de 

faktiska personerna eleverna vill relatera till? 

En författares biografi har sedan länge varit ett stort intresse inom litteraturforskningen. 

Att dra paralleller mellan en författares liv och verk är alltså ingen ny företeelse. Det finns 

speciellt idag ett stort intresse för författares liv vilket kan bidra till att en läsare gärna 

applicerar författarens liv på texten. Precis som Carina Burman poängterar i Biografisk 

litterturforskning understryker gärna författarna själva i massmedia parallellerna mellan sitt 

eget liv och texten för att på så sätt skapa ett intresse för verket.39 Burman tar upp det faktum 

att författare som t.ex. Strindberg använt sig utav sitt eget liv i bl.a. Tjänstekvinnans son. Hon 

poängterar dock att även om verket har verklighetsbakgrund kan det inte användas som en 

                                                      
38 Årheim 2007, s. 130-131. 
39 Carina Burman, ”Biografisk litteraturforskning”, i: Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten, red. 
(Lund 2002), s. 76. 
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biografisk källa.40 Detta är en distinktion som är viktig att klargöra vilket innebär att även om 

det finns verklighetsbakgrund i Ondskan innebär det inte att man kan läsa verket som en 

tillförlitlig källa över författarens liv. Det är viktigt att läsaren hela tiden är medveten om att 

ifall ett verk kategoriseras som skönlitteratur har författaren friheten att modifiera texten för 

att passa sitt syfte. Därmed behöver det som berättas inte vara den absoluta sanningen även 

om det, som i fallet med Guillou, av författaren själv ibland påstås vara så.   

Strindbergs Tjänstekvinnans son – En själs utvecklingshistoria (1849-1867) har 

behandlats av en del forskare relativt okritiskt som självbiografisk. Sven Delblanc i 

Strindberg – urtida, samtida, framtida (2007) ger en överblick över huvudtemat i tidigare 

Strindbergforskning. Han beskriver kort hur synen på Strindbergs litteratur har svängt. 

Tidigare har Strindbergs verk ansetts vara självbiografiska av forskare som t.ex. Martin 

Lamm, vilken läste Strindbergs verk som ”delar av en lång självbiografi”41 och att man 

utifrån verken kan få en verklig bild av t.ex. Strindberg själv men även av andra karaktärer i 

hans verk. Andra forskare som t.ex. Alan Hagsten och Olof Lagercrantz har senare 

poängterat, påpekar Delblanc, att man inte kan använda Strindbergs verk som rena 

självbiografier utan måste se dem som diktverk som förvisso har fått sitt stoff från författarens 

eget liv men som inte alltid innehåller den rena sanningen42.  

Även om berättelserna i denna uppsats sägs utgå från författarnas liv är det viktigt, som 

jag ska visa, att läsaren inte blir förblindad av detta utan även ser fiktionen i dem. 

 

Undersökning 
Bo Jansson menar att den moderna faktionen växte fram under 1960 - talet på grund av att det 

under den tiden fanns ett behov av verklighetsförankring i litteraturen på bekostnad av 

fantasin samt på grund av att televisionen slog igenom. Han poängterar även att faktionens 

starka ställning idag kan härledas ur den ökande medialiseringen och kommersialiseringen i 

samhället. Faktionen, som har setts som ett typiskt uttryckssätt och berättelseform för 

televisionen, menar Jansson har en dubbel uppgift, ”nämligen att sakligt informera och 

kommersiellt framgångsrikt sälja”.43 Han poängterar dock att faktionen idag inte enbart 

kommer till uttryck i televisionen utan även inom litteratur.44  

                                                      
40Burman 2002, s. 75. 
41 Sven Delblanc, Strindberg – urtida, samtida, framtida: texter, (Falun 2007), s. 188. 
42 Delblanc 2007, s. 189.  
43Jansson 2006, s.16. 
44 Jansson 2006, s.15. 
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Det finns i huvudsak två olika tillvägagångssätt när man vill avgöra om en text är fiktiv 

eller ickefiktiv. Det ena är som Jansson benämner det, de textinterna egenskaperna, som 

genom t.ex. dialog, fokalisering och inre monolog övertygar läsaren om att det är fiktion och 

omvänt vid avsaknad av dessa ”egenskaper” att det är ickefiktion. Det andra, och som Jansson 

anser är det som oftast avgör hur vi läser en text, är kringtexten (paratexten) vilken innefattar 

omslagstext, titelbladstext mm.45 Viktigt att poängtera menar Jansson är att texter inte i sig 

själva är: ”bestämt fiktiva eller icke-fiktiva. Fiktion är en författarintention och/eller ett 

lässätt. Varje enskild text kan läsas icke-fiktivt eller fiktivt”.46 Detta innebär att om 

författarens intention är att sända ut dubbla budskap angående hur verket borde läsas kan det 

leda till att läsaren får en förvrängd uppfattning om verket och således läser verket på en 

missvisande grund. 

Berättarteknik 

För tydlighetens skull är det viktigt att särskilja mellan olika termer i beskrivningen av 

berättade texter. När man pratar om fiktion brukar man benämna den nivå som historien 

utspelar sig på som diegesen. Diegesen kan sedan delas upp i extradieges samt intradieges. 

Extradiegesen är berättelsens utanförnivå medan intradiegesen är berättelsens innanförnivå.47 

Denna information blir viktig i samband med analysen av berättartekniken i Ondskan och 

Tjänstekvinnans son som följer här.  

Jansson skiljer mellan mimetiskt berättad och diegetiskt berättad berättelse. När det inte 

finns en personaliserad framträdande berättare kan man säga att berättelsen är mimetisk. Vid 

mimetiskt berättande skapas en illusion om att diegesen (berättelsens värld) är ”ett direkt 

tillgängligt och oförmedlat stycke verklighet”.48 Guillous Ondskan har en berättare, som dock 

är relativt otydlig ”Det var en ovanligt lindrig dom, nära minimum. Tjugofem rapp med 

klädborstens baksida tog bara lite drygt tjugo sekunder och sen var det över. Då skulle han 

slippa gråta, han ville inte gråta när farsan slog. Det gick att låta bli att gråta så länge man 

kunde hålla andan.”49 Här är det en berättare, men som ändå känns otydlig genom att 

händelsen fokaliseras (detta kommer senare att diskuteras mer ingående) genom 

huvudpersonen Erik vilket vi ser i valet av ordet ”farsan” vilket rimligtvis borde vara Eriks 

”farsa” även om händelsen är beskriven i tredje person. Ett annat exempel är i den sista 
                                                      
45 Jansson 2006, s.20. 
46 Jansson 2006, s.19. 
47 Jansson 2006, s.28. 
48 Jansson 2006, s.30. 
49 Guillou 2003, s.5. 
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meningen i exemplet med ordet ”man”. Berättaren upplevs här som tätt sammanbunden med 

huvudpersonen genom användandet av ”man” vilket kan göra det svårt att urskilja berättaren 

från huvudpersonen. Vid en läsning av Ondskan uppfattas diegesen som en tillgänglig 

verklighet där berättaren inte är tydlig, vilket troligtvis bidrar till att läsare, speciellt unga, tar 

till sig texten på ett engagerat sätt. Jag vill påstå att texten därmed till stor del är mimetiskt 

berättad.  

Om det finns en framträdande personaliserad berättare är berättelsen diegetiskt berättad 

och då klargörs det att diegesens värld enbart är tillgänglig genom berättarfunktionens 

berättarakt. Jansson ger dokumentärfilmer som ett exempel på diegetiskt berättande. 50 Detta 

blir, till skillnad från Ondskan, tydligt i Tjänstekvinnans son i scenen då huvudpersonen Johan 

mer eller mindre blir tvingad att erkänna ett brott han inte begått och den vuxna berättarrösten 

träder fram och kommenterar detta: ”Härliga sedliga institution, heliga familj, oantastliga 

gudomliga instiftelse som skall uppfostra medborgare till sanning och dygd! Du dygdernas 

påstådda hem, där oskyldiga barn torteras till sin första lögn, där viljekraften smulas sönder av 

despoti, där självkänslan dödas av trångbodda egoismer.”51 Här blir berättaren tydlig då 

berättaren lägger en relativt kritisk aspekt på familjen som institution och på så sätt blir mer 

verklig för läsaren. Läsaren får därmed ta del av vad berättaren tycker om denna händelse. 

Berättelsen som sådan tar därmed en paus i och med att en framträdande berättare tar över och 

färgar texten med sin åsikt.  

Termerna mimesis och diegesis återfinns även i benämningarna ”att visa” samt ”att 

berätta”. Den förstnämnda innebär att berättaren mer eller mindre försvinner och läsaren får 

då dra sina egna slutsatser från det han ”ser” och ”hör”. ”Att berätta” innebär att berättaren 

förmedlar berättelsen och istället för som Rimmon-Kenan formulerara det, ”directly and 

dramatically exhibiting events and conversations, talks about them, sums them up”.52 Precis 

som citatet ovan från Tjänstekvinnans son visar finns där en tydlig berättare som summerar 

situationen och kommenterar den. I Ondskan summeras och kommenteras inte situationerna 

på samma sätt utan genom dialogerna upplever läsare, som t.ex. Meral i det tidigare nämnda 

exemplet, att de är med i situationen och på så sätt kan läsaren dra egna slutsatser från det 

han/hon uppfattar i texten.   

Andra kriterier för att avgöra om en text är mimetiskt eller diegetiskt berättad är att 

dialog, monolog och direkt tal anses vara mimetiskt medan indirekt tal anses vara diegetiskt 

                                                      
50 Jansson 2006, s.30. 
51 August Strindberg, Tjänstekvinnans son - en själs utvecklingshistoria, del 1, (Stockholm 1989), s.17. 
52 Rimmon-Kenan 2002, s.108. 
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berättande.53 Ondskan är fylld av dialoger samt monologer som även de gör att berättaren 

skjuts åt sidan och läsaren får därmed större kontakt med huvudpersonen Erik. Dialogerna står 

i direkt tal: ”Dra ner byxorna och böj dig fram, sa farsan mekaniskt […]” istället för indirekt 

tal som t.ex. Farsan sade mekaniskt att han skulle dra ner byxorna och böja sig fram.  I 

Tjänstekvinnans son finns det även där dialoger, dock inte alls i samma utsträckning som i 

Ondskan. Dessutom finns det även en del indirekt tal i Tjänstekvinnans son som alltså är 

återberättat av berättaren: ”Han grät. Då kunde mor komma upp, stoppa om honom och säga: 

Var icke rädd, gud bevarar nog de olyckliga!”54 Ondskan följer alltså ett mer mimetiskt 

berättande medan Tjänstekvinnans son följer ett mer diegetiskt.  

Det finns även en distinktion mellan extradiegetisk berättare och intradiegetisk där den 

extradiegetiska berättaren befinner sig utanför diegesen och det motsatta gäller i det senare 

fallet.55 Jag menar att både Ondskan och Tjänstekvinnans son har en extradiegetisk berättare 

då berättaren alltså befinner sig utanför diegesen. Det hela handlar om olika berättelsenivåer 

och för att tydliggöra komplexiteten i de båda termerna använder jag mig av Holmberg-

Olssons exempel av Mary Shelleys Frankenstein. På den extradiegetiska nivån berättar 

sjökaptenen Walton i brev till sin syster om upptäcktsfärden på fartyget – historiens dieges. 

När Walton sedan skriver ner i ett manuskript den berättelse som Frankenstein, en man de 

hittat utmattad på ett isflak, berättat för honom fungerar Frankenstein som berättaren av det 

manuskriptet även om det Walton som enligt fiktion är den som skrivit det. ”Alltså: en 

tidigare i diegesen omtalad karaktär axlar nu rollen som berättare. Eftersom Frankensteins 

berättande sålunda äger rum i diegesen, på textens andra narrativa nivå, har vi här att göra 

med en intradiegetisk berättare.”56 

Därefter kan man skilja mellan heterodiegetisk och homodiegetisk där det förstnämnda 

innebär, enligt Jansson, att berättaren själv inte existerar som en person i berättelsens 

intradiegetiska nivå. Den sistnämda berättaren, homodiegetisk, innebär att berättaren 

framträder som en personaliserad individ på den extradiegetiska nivån samt finns med som en 

individ i berättelsen (intradiegesen).57 Den homodiegetiske berättaren är ofta en jagberättare 

men som exemplet med Gogols Kappan kan även en tillsynes jagberättare vara 

heterodiegetisk ”Det hände en gång i ett ämbetsverk – jag tror att det är bäst att inte säga 

vilket. Det finns nämligen här i Ryssland inga mer lättsårade personer än alla de som befolkar 

                                                      
53 Rimmon-Kenan 2002, s.107. 
54 Strindberg 1989, s.20.  
55 Holmberg-Ohlsson 1999, s. 74-76. 
56 Holmberg-Ohlsson 1999, s. 75-76. 
57 Jansson 2006, s.30. 
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våra ämbetsverk, regementen och kanslier, kort sagt, som innehar statstjänst. Nu för tiden 

händer det ofta att någon liten tjänsteman, som känner sig kränkt över något, anser att hela 

samhället blivit förolämpat i hans person.”58 Precis som Holmberg-Olsson poängterar deltar 

denna berättare inte själv i sin historia, även om jagberättaren utger sig för att vara bekant den 

framberättande världen. Därigenom är berättaren i Kappan heterodiegetisk.59 Jag menar att 

berättaren både i Ondskan och Tjänstekvinnans son är heterodiegetisk då dessa berättare inte 

deltar själv i historierna. 

På berättarenivå skiljer sig inte Ondskan och Tjänstekvinnans son sig åt då båda har en 

heterodiegetisk/extradiegetisk berättare. Trots detta upplever man en stor skillnad mellan de 

båda böckerna. Ondskan kan upplevas som mer otydlig i sin presentation av berättaren  då 

den texten är mimetiskt berättad vilket troligtvis också påverkas av fokalisering (som jag 

kommer att beskriva i nästa stycke). Tjänstekvinnans son har en mer tydlig berättare då den är 

diegetiskt berättad vilken kommenterar händelserna, gärna kritiskt. Enligt Janssons 

kategorisering av mimetiskt och diegetiskt berättande60 borde Tjänstekvinnans son med sin 

tydliga berättarröst, där diegesen tydligt är tillgänglig endast genom berättaren, upplevas som 

mer icke-fiktion än vad Ondskan gör där den mimetiska effekten skapar en illusion av att 

verkligheten känns direkt tillgänglig. En tanke är dock att det är precis tvärtom där eleverna 

ser den tydliga berättaren i Tjänstekvinnans son som en markör för fiktion medan de i 

Ondskan tycker att de genom den mimetiska effekten upplever händelserna direkt och 

därigenom ser Ondskan som icke-fiktion.   

Jansson menar att det är viktigt att skilja mellan den extradiegetisk författaren och 

extradiegetiske berättaren när man ska skilja mellan fakta och fiktion. Han poängterar att vid, 

icke-fiktivt berättande, uppfattas den extradiegetiske författaren och extradiegetiske berättaren 

vara samma person. Vid fiktivt berättande ska vi se den extradiegetiske författaren som en 

verklig person och den extradiegetiske berättaren som en fiktiv. 61 Vid icke-fiktivt berättande 

görs påståenden om ”intradiegesens beskaffenhet och samtidigt också om verklighetens 

beskaffenhet”.62 Vid fiktivt berättande ska det däremot ses som att den extradiegetiske 

författaren ” uppmanar läsaren […] att föreställa sig dels den extradiegetiske berättaren och 

dels berättelsens intradieges som verklighet”63 vilken dock inte ska blandas ihop med den 

riktiga verkligheten. Med detta som bakgrund, till de exempel jag visat tidigare vilka visar att 
                                                      
58 Holmberg-Olsson 1999, s.74. Min kursiv 
59 Holmberg-Olsson 1999, s.74. 
60 Jansson 2006, s.30. 
61 Jansson 2006, s.32. 
62 Jansson 2006, s.32. 
63 Jansson 2006, s.32. 
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en del elever läser Ondskan som självbiografi, finns det en möjlighet att eleverna sätter 

likhetstecken mellan författare och berättare där intradiegesen i Ondskan ses som den sanna 

verkligheten. Utifrån detta förstår jag varifrån tanken kan tänkas komma då eleverna ser 

boken som icke-fiktiv och därmed sätter likhetstecken mellan författare och berättare. 

 Det har som Holmberg-Ohlsson påpekar tidigare varit ett vanligt förhållningssätt att 

läsa in författaren i berättaren, men detta synsätt har under 1900-talet inte visat sig vara 

konstruktivt, vilket har gjort att detta förhållningssätt idag inte används i samma 

utsträckning.64  

Hur berättelsen är berättad mimetiskt/diegetiskt, tror jag, kan vara en faktor som 

påverkar om läsaren sätter likhetstecken mellan författare och berättare. Om det är som jag 

menar att den mimetiska effekten gör att Ondskan upplevs som icke-fiktion vävs även 

förhållandet mellan författare och berättare samman och påståenden om intradiegesens 

beskaffenhet blir således även påståenden om verkligheten. Huruvida elever sätter 

likhetstecken mellan författare och läsare förhåller sig i verkligheten kan jag dock inte veta då 

jag skulle behöva göra en undersökning av detta för att få fram relevanta svar. Dock är det en 

intressant iakttagelse som skulle kunna diskuteras i en egen uppsats.  

Fokalisering 

Fokalisering förekommer i en text när berättelsen är berättad genom ett visst perspektiv. 

Läsaren, vilken finns på den extradiegetiska nivån, upplever därmed vad en eller flera 

personer på den intradiegetiska nivå (inom berättelsen) känner, ser, tänker och upplever. 

Fokalisering, som tillhör de textinterna egenskaperna i en text, anses vara en markör för 

fiktion på grund av att man vid fiktion tycker att det är rimligt att en författare har obegränsad 

information om de fiktiva karaktärerna, vilket man ofta inte godtar vid de icke-fiktiva 

texterna.65 Fokalisering kan man även dela in i extern och intern fokalisering. Vid extern 

fokalisering följer berättaren en person utan att gå in i dennes tankar och vid intern 

fokalisering gäller det motsatta.66  

                                                      
64 Holmberg-Ohlsson 1999, s. 72. 
65 Jansson 2006, s.35. 
66 Holmberg-Ohlsson 1999, s. 87-88.  
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I Ondskan börjar berättelsen med fokalisering genom Erik. Detta visar sig inte minst i 

det första stycket: 
 

Slaget träffade högt upp på höger kindben. Det var precis det han avsett när han vred 

huvudet några centimeter snett uppåt just som farsan slog. Här vid middagsbordet 

siktade farsan för det mesta på näsan och försökte träffa med en handledssnärt och 

baksidan av fingertopparna. Det gjorde inte ont när ett sådant slag träffade. Men det 

var en stum vit känsla att få det där retsamma slaget mitt på nosen. Hellre 

kindbenet.67  

 

I och med att texten står i tredje person ”han” finns det en närvarande berättare. Trots det 

benämns Eriks pappa som ”farsan” vilket gör att läsaren får intrycket av att det är Erik själv 

som berättar. Det som även gör texten personlig och förknippad med huvudpersonen Erik är 

att läsaren direkt får ta del av hans tankar som i t.ex. ”Det var precis det han avsett när han 

vred huvudet […]” eller ”Det gjorde inte ont […]”. Här är alltså berättelsen internt fokaliserad 

genom att vi vet vad Erik tänker och hur han känner. Intern fokalisering benämner Rimmon-

Kenan som ”character-focalizer” och menar då att fokalisering är närmare karaktären.68  För 

att särskilja berättande från fokalisering kan man ställa frågorna ”Vem talar” och ”Vem 

ser”.69 Orden ”Här vid middagsbordet siktade farsan…” indikerar att texten är fokaliserad 

genom Erik och att det är genom honom vi ser. Det finns dock en närvarande berättare som, 

till exempel i den första meningen ”Slaget träffade högt upp på höger kindben”, berättar/talar 

om händelsen.  

I Tjänstekvinnans son finns det som tidigare påpekats en tydligare berättarröst som 

uttrycker värderingar angående vissa situationer. Även om det är huvudpersonen Johan 

läsaren följer och som berättaren konstruerar ett medlidande för är inte berättelsen fokaliserad 

genom Johan. Berättelsen är dock fokaliserad då den ses genom en ”prism’, ’perspective’, 

’angle of vision’ verbalized by the narrator”.70 Berättelsen är inte internt fokaliserad utan 

externt fokaliserad. Rimmon-Kenan benämner extern fokalisering ”to be felt close to the 

narrating agent.”71 Läsaren får ta del av vad Johan gör: “Gossen var ytterst känslig. Grät så 

ofta att han erhöll ett särskilt öknamn därför” och vad han säger: ”Det är inte jag som druckit 

ur vinet”72 men dock inte vad han känner och tänker. I och med att berättaren talar om för 

                                                      
67 Guillou 2003, s.5. 
68 Shlomith Rimmon-Kenan 2002, s.77. 
69 Shlomith Rimmon-Kenan 2002, s.73. 
70 Shlomith Rimmon-Kenan 2002, s.72. 
71 Shlomith Rimmon-Kenan 2002, s.75. 
72 Strindberg 1989, s.15-16. 
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läsaren hur Johan reagerar på hur han blir behandlad: ”Han drog sig tillbaka och blev bitter. 

Sedan blev han blyg och tillbakadragen. Gömde sig bakerst när något gott utdelades och njöt 

av att vara förbisedd. Han började anlägga kritik och fick smak för självplågeri. Han var 

melankolisk och yster, omväxlande” får läsaren en viss information om hur han uppfattas av 

omgivningen dock inte hur han själv såg och tänkte om sig själv. Johan kan ses som den som 

är fokaliserad, objektet.  

Som Rimmon-Kenan poängterar är berättelser inte bara fokaliserade genom någon utan 

även på någon73. I både Ondskan och Tjänstekvinnans son är det huvudpersonerna som blir 

fokaliserade. Berättaren presenterar objektet, Erik, i Ondskan och det är hans tankar och 

känslor som läsaren får ta del av. Dock ska påpekas att berättaren i vissa glimtar även vet hur 

Eriks pappa tänker: ”Farsan var stolt över slaget eftersom han inbillade sig att han kunde slå 

det snabbt och överraskande.”74 Valet av ordet ”farsan” skapar en känsla av att vara nära 

karaktären. Om en person inte har förstått fokalisering är det inte underligt att de genom ordet 

”farsa” upplever det som om det är Erik som berättar då det rimligtvis är till Erik som 

personen är ”farsa” till. Men för tydlighetens skull är det alltså genom fokalisering läsaren får 

ta del av Eriks tolkning av fadern.  

I Tjänstekvinnans son är det Johan, hur han blir behandlad av sin familj och hur han 

uppfattar sig själv som missförstådd av sin familj, som läsaren tar del av ”Barnet ser på henne 

[mamman], och föraktar henne. Han känner sig ensam, övergiven av den till vilken han alltid 

flydde för att få mildhet och tröst men så sällan rättvisa.”75 Berättaren presenterar objektet, 

den fokaliserade Johan, utifrån och läsaren får på så sätt ta del av vad Johan känner.  

En extern fokalisator menar Rimmon-Kenan har även tillgång till karaktärernas dåtid, 

nutid och framtid medan en intern fokalisator enbart har tillgång till nutid.  I Ondskan följer vi 

Erik kronologiskt och berättelsen utspelar sig hela tiden i nutid. Exempel på en extern 

fokalisators tillgång till olika tidsdimensioner återfinns i Tjänstekvinnans son då Johan blir 

falskt anklagad för att ha druckit ur vinet ”Tanken på vad som skulle fås sedan man stigit opp 

från bordet jämte fadrens forstsatta betraktelser över Johans inbundna väsen framkallar 

fortfarande hans tårar.”76 Här får läsaren en inblick om att denna episod sätter sådana spår att 

Johan än idag får tårar vid tanken. Kronologin avbryts därmed och berättarrösten bryter fram 

och visar att denne har mer information om Johan än Johan själv.   

                                                      
73 Rimmon-Kenan 2002, s.75.  
74 Jan Guillou 2003, s.5. 
75 Strindberg 1989, s.17. 
76 Strindberg 1989, s.16. 
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Förekomsten av fokalisering, som tillhör de textinterna egenskaperna, är en del av de 

kriterier som är hämtade från fiktionen. Båda texterna är fokaliserade, dock på olika sätt. 

Genom intern fokalisering, där fokaliseringen enligt Rimmon-Kenan ligger närmare 

karaktären, får läsaren också ta del av karaktärens tankar. Som läsare av Ondskan blir 

upplevelsen att man tar del av det Erik tänker. ”Man måste tänka sig bort, koncentrera sig på 

en bild av en liten glödande eld någonstans långt bakom de slutna ögonen; det var genom att 

hata farsan som man kunde blästra den bilden av blå eld till en liten gnistrande sten. Det 

krävdes koncentration en tid i förväg. För att klara så mycket som 40 rapp måste man tänka på 

hatet mot farsan en lång stund.”77  Detta gör att läsaren kommer närmre huvudkaraktären och 

blir, tror jag, mer personligt engagerad i Eriks situation än vad fallet är med Johan i 

Tjänstekvinnans son. Detta skulle kunna vara en förklaring till att så många elever blir så 

engagerade i Ondskan och därmed tycker att det är en så bra bok. Precis som jag poängterat 

tidigare går denna slutsats emot något som egentligen anses borde tyda på fiktion. Intern 

fokalisering borde ses som att det är fiktion det handlar om då det bara är på det sättet en 

läsare kan ta del av en annan människas tankar. Jag tror dock att den känsla av 

närhet/samhörighet med karaktären som eleverna känner och som Meral, i Olin-Schellers 

studie, poängterar: ”Man kände att man var där, jag, kände exakt den ilska Erik kände”78 blir 

ett exempel på att det är icke-fiktion då de tycker att de upplever händelserna.  

 

Paratext 

Enligt Jansson är paratexten en viktig del som avgör huruvida en text är icke-fiktiv eller fiktiv 

och menar således att även om de textinterna egenskaperna är viktiga är det paratexten som 

står för det slutgiltiga avgörandet. Dock poängterar han vidare att vår bedömning i praktiken 

styrs ”av en förhandling mellan paratext och text.” 79 Både paratexten och de textinterna 

egenskaperna är därmed viktiga i det slutgiltiga avgörandet.  

Genom paratexten kan alltså läsaren ges en uppfattning om hur texten skulle kunna 

läsas, något som ofta är styrt av förlagens egen marknadsföring. Jansson går så långt som att 

säga att genom avsiktlig felindexering av en text kan alltså författaren försöka att manipulera 

läsaren till att läsa texten på ett visst sätt.80 Detta är förvisso sant men i den värld som vi lever 

i är det allmänt känt att det är marknaden som styr och med rätt marknadsföring kan en 

                                                      
77 Guillou 2003, s.21. 
78 Olin-Scheller 2006, s. 67. 
79Jansson 2006, s.81. 
80 Jansson 2006, s.20. 
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produkt sälja otroligt mycket mer än om produkten inte skulle marknadsföras på ett intressant 

sätt, vilket gör att det är en faktor att tänka på.  

Genette beskriver paratexten som ”an ’undefined zone’ between the inside and the 

outside, a zone without any hard and fast boundary on either the inward side (turned toward 

the text) or the outward side (turned toward the world´s discourse about the text)”.81 Genette 

delar upp paratext i peritext och epitext där det förstnämnda är den text och illustrationer som 

tillhör boken och dess omslag som t.ex. titel, förord och bilder medan epitext är det som finns 

utanför boken som t.ex. intervjuer eller brev av författaren.82  

I den första utgåvan av Ondskan som gavs ut 1981 av Norstedt & Söners förlag står det 

att läsa följande på bokens baksida: 

 
I Jan Guillous nya roman beskrivs våldet i den svenska vardagen på ett sätt 
som aldrig tidigare skett i vårt land. Vi får följa huvudpersonen Eriks fostran i 
ondska från hemmet med den sadistiske fadern till skolgården med dess 
gängbildningar. 
ONDSKAN är en otäck roman fylld av grymhet och våld. Men Jan Guillou är 
inte ute för att skildra våldet för dess egen skull. Han klarlägger de 
mekanismer under vilka våldet gror tills det når en styrka som ingen kan 
hejda. Kan till och med det goda våldet, exempelvis motståndsrörelsens, till slut 
förvandlas till ondskan själv? Det är romanens centrala moralfråga. Att den 
samtidigt är en ovanligt stark episk prestation gör bara läsningen desto mer 
angelägen. 83 
 

 
I en senare upplaga från 2003 som gavs ut av Piratförlaget har texten på bokens baksida 
ändrats till: 
 

När Erik relegeras från skolan på grund av sin brutalitet hamnar han på en 
internatskola långt från huvudstaden. Där hoppas han kunna bryta cirkeln av 
våld han fostrats in i och börja om. Men han får lära sig att den ondska, utövad 
av hans sadistiske far, som han upplevt i hemmet även existerar i andra 
former. 
Internatskolan är en värld fylld av pennalism som efterhand driver Erik in i 
spiral av våld. Han inser att hans uppväxt inte bara format honom till den han 
är, utan att han också fått den kunskap som behövs för att en gång för alla göra 
upp med ondskan han vill lämna bakom sig… 
Temat i Ondskan, våld på både gott och ont, är ständigt lika aktuellt och boken 
har sedan den utkom första gången 1981 blivit en modern klassiker och den 
första stora läsupplevelsen för en mängd ungdomar. 84 

   

                                                      
81 Genette 1997, s.2. 
82 Genette 1997, s.4-5. 
83 Guillou 1981. 
84 Guillou 2003. 
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Tydligt är att texten på bokens baksida, som ingår i peritexten, under åren har ändrats i och 

med att användningen av benämningarna ”roman” och ”episk” i den senare versionen har 

tagits bort. Utifrån ett genreperspektiv är det intressant att den första utgåvans peritext 

omnämner boken som en roman samt som episk. Epik förknippas med berättande, fiktiva 

texter85 som t.ex. romaner som ”i allmänhet [är] ett uppdiktat, berättande verk […] utformat 

på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång”.86   

Precis som Guillou själv beskriver i sin självbiografi Ordets makt och vanmakt: mitt 

skrivande liv skulle Ondskan bli: ”[b]erättelsen om hur unge Erik kommer till internatskolan 

Solbacka, där pennalismen är satt i system, [är] en berättelse om motståndsrörelsens födelse. 

Solbacka var som ett ockuperat land. Uniformerade ockupationssoldater (gradbeteckning på 

skolkavajen) hade diktatorisk makt, fysisk och psykisk.” Guillou understryker även lite senare 

i boken att: ”Så skulle jag skriva berättelsen om Solbacka, en problematisering av frågan om 

motståndsrörelsens födelse.”87 I den första upplagan av Ondskan blir samma intention mer 

tydlig än i den senare där ordet motståndsrörelse inte ens nämns. Baksidans beskrivning av 

boken, i den tidigare upplagan, ger en närmast dokumentär känsla vilken tydliggör 

författarens påstådda intention att: ”klarlägga de mekanismer under vilka våldet gror tills det 

når en styrka som ingen kan hejda.”88 I det avseendet poängteras därmed inte den fiktiva 

delen utan fokuserar på den informativa, dokumentära delen där läsarna ska upplysas om 

våldets mekanismer, dock i samma veva som de läser en ”ovanligt stark episk prestation”89.    

I upplagan från 2003 har texten ändrats och varken ordet roman eller epik finns med i 

denna version. Fokus ligger i överlag på handlingen och huvudpersonen Erik. I det andra 

stycket tas tiden på internatskolan upp vilket man skulle kunna ana är en kvarlämning från 

den tidigare versionen. Emellertid, hamnar det temat i bakgrunden av presentationen av 

huvudpersonen Erik. Den senare upplagans baksidestext har alltså en väldigt tydlig fiktiv 

karaktär till skillnad från den tidigare upplagan.  

Illustrationer på omslaget, peritexten, som t.ex. fotografier är typiskt för den icke-fiktiva 

berättelsen vilket gör att det har blivit en tydlig markör för icke-fiktion menar Jansson. På 

samma sätt är faktionslitteratur ofta försedd med omslagsbilder som enligt Jansson därmed 

antyder att boken har icke-fiktiva drag.90 I upplagan från 2003 återfinns på Ondskan ett 

ansikte på omslaget. Detta fotografi av en mans ansikte påminner, efter en jämförelse, starkt 
                                                      
85 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys - En introduktion, (Lund, 1999), s.7. 
86 Nationalencyklopedin, ”Roman”, internet. 
87 Guillou 2009, s.356. 
88 Guillou 1981, baksidetext. 
89 Guillou 1981, baksidetext. 
90 Jansson 2006, s.102. 
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om Jan Guillou själv som ung. I ett mejl till Piratförlaget får jag det även bekräftat att det är 

Jan Guillou på bilden.91 Detta fenomen tar Jansson upp och beskriver Ernst Brunners 

faktionsdrama Edith (1992) där omslaget innefattar ett fotografi av bokens huvudperson Edith 

Södergran.92 Genom bokens peritext, framsidans bild av Guillou själv och baksidestextens 

fokus på handlingen samt genom bokens epitext med Guillous tidigare uttalanden om att flera 

episoder i boken är självupplevda framträder det, anser jag, en mer otydlig bild av bokens 

genretillhörighet vilken på biblioteken hamnar under skönlitteratur. Det framträder en 

ambivalent bild av den senare upplagan av boken vilket gör att det kan vara lätt att se den som 

icke-fiktiv.  

I den första utgåvan (1981) är omslaget istället en bild av något som liknar ett koppel 

vilket troligtvis kan härledas till det redskap som i handlingen används av Eriks pappa till att 

prygla Erik ”Hundpiskan var av flätat läder, tjock i handtaget och tunn längst ut där den 

slutade med en liten clip av metall som kunde kopplas till ett hundhalsband”.93 Jämför man 

upplagan från 2003 med den första upplagan från 1981 är det tydligt att boken under åren 

ändrat utseende och baksidestext.  I och med att omslagsbilden på upplagan från 1981 är 

direkt tagen från handlingen och att orden ”roman” och ”epik” nämns flertalet gånger på 

bokens baksida skapar det, enligt mig, en tydlig skönlitterär genretillhörighet. Detta trots att 

baksidestexten, som jag poängterat tidigare, utöver beskrivningen av handlingen även har en 

mer dokumentär beskrivning av boken. Att den diskussion som Guillou skapat genom sina 

kommentarer var, vad jag vet, heller inte aktuell och därmed försvinner den delen av 

paratexten i relation till den tidigare upplagan.  

Det finns skillnader angående storleken på författarens namn på framsidan av boken i 

upplagan från 1981 och upplagan från 2003. En princip angående författarens namn på 

framsidan är att ju mer känd en författare är desto mer plats får hans namn.94 Då upplagan 

från 2003 kom ut har Jan Guillou medialt sett skapat sig ett starkt namn. Hans namn är ett 

varumärke som på sätt och vis marknadsför boken. Jämför man upplagan från 1981 med den 

från 2003 är Guillous namn mycket större på den senare upplagan vilket tillsammans med 

bilden på Jan Guillou som ung förstärker känslan av att det är en del av hans uppväxt vi 

faktiskt får ta del av. Lägger man till att orden ”roman” och ”epik” från första upplagan inte 

finns med i upplagan från 2003 finns det egentligen inte en lika enhetlig markör, som det 

gjorde i den tidigare upplagan, att det är fiktion det handlar om. En ytterligare aspekt är 
                                                      
91 Privat brev från Lottis Wahlöö, Förlagskoordinator på Piratförlaget, (2009-11-24). 
92 Jansson 2006, s.102. 
93 Guillou 2003, s.24. 
94 Genette 1997, s.39. 
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debatten som pågått i media där Guillou uttryckt att vissa delar av boken är självupplevda. En 

läsare som har tagit del av debatten kan även genom detta bli påverkad av hur han/hon ska 

uppfatta boken. En okritisk läsare som inte har verktygen för att se igenom och ifrågasätta är 

på så sätt lättare att manipulera genom bokens paratext.  

Att de olika upplagorna av Ondskan är utgivna av olika förlag är även viktigt att ta upp. 

Upplagan från 1981 är utgiven av Norstedst & Söners förlag medan upplagan från 2003 är 

utgiven av Piratförlaget som ägs av Liza Marklund, Jan Guillou och Ann-Marie Skarp.95 

Guillou har därmed själv gett ut sin bok vilket kan vara orsaken till att både hans namn och 

hans eget ansikte får illustrera upplagan från 2003. Värt att poängtera är att det självklart finns 

ett vinstsyfte i alla produkter idag så även i litteratur. I och med att Guillou genom media talar 

om sin bok och skapar debatt marknadsför han samtidigt sin bok. 

Bokens baksidestext har alltså ändrats under årens gång från att till stor del vara sakligt 

informerande om bokens syfte och enbart i korthet beskriva bokens handling till att mer eller 

mindre enbart fokusera på bokens handling och utelämna författarens påstådda intention med 

boken. En anledning till detta kan vara att den senare upplagan (2003) även har ändrat 

framsidans utseende, till Guillous ansikte. Därmed blir den senare upplagans fokus på 

handlingen och huvudpersonen Erik (fiktion) tillsammans med bilden på framsidan som 

föreställer Guillou samt Guillous egna uttalanden om att det som står i boken är sant (icke-

fiktion) gör att denna ambivalens mellan fakta och fiktion, som är faktionens signum, uppstår.  

Precis som Jansson tar Behrendt, som tidigare påpekats, upp paratexten som omfattar 

bokens omslag, fram och baksida med mera. Dock poängterar han även två andra faktorer, 

som Genette innefattar i epitexten, vilka blir viktiga i detta sammanhang. Det ena är det 

Behrendt kallar ”begivenheds-tilknytning” vilket innefattar intervjuer med författaren i media 

både före och efter bokens utgivning något, som jag visat, är applicerbart i fallet med Guillou 

och hans uttalanden i media.  

Den andra faktorn som Behrendt belyser är i form av författarkommentarer, dagböcker 

och brev.96 Även om jag inte vill tillämpa termen faktion på Tjänstekvinnans son är det 

intressant att se till den andra faktorn som Behrendt belyser i form av brev. Strindberg skriver 

nämligen brev till Edvard Brandes om Tjänstekvinnans son där han berättar om sina 

intentioner med sin roman: ”[…] skrifver nu mitt lifs saga i en besynnerlig romanform”.97 

Eftersom vi idag har tillgång till det Strindberg skrev om sin roman vet vi hur han såg på den. 
                                                      
95 Piratförlagets hemsida, http://www.piratforlaget.se/forlaget/om-
forlaget;jsessionid=B43D82108A76C7DAB71DDC65AB4731E7. 
96 Behrendt 2006, s. 28.  
97 Allan Hagsten, Den unge Strindberg I-II (Lund 1951), s.15. 
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Enligt Strindberg själv har han baserat texten till viss del på sitt liv men att det är i romanform 

han skriver. Trots att Strindberg använder sig av sitt liv innebär inte det att det han skriver 

behöver vara den absoluta sanningen då det är den verklighet han uppfattar som han skriver 

om. Dessutom är det ofta en författare tar sig friheten, vilket de till viss del borde ha rätt till, 

att ändra historien för att det ska passa deras syfte. Problemet idag blir dock att många runt 

omkring denna person kan känna sig uthängda och feluppfattade. Information om verket som 

är skriven av författaren själv påverkar helt klart hur vi uppfattar texten. Vi vet alltså att 

Strindbergs intention var att skriva om sitt liv men även att han gjorde det i romanform, vilket 

bekräftas av, som jag har visat tidigare, att texten har en tydlig berättare och är berättad i 

tredjeperson. Intressant är också att Strindberg själv diskuterar sitt verk i ett brev till sin 

förläggare ” vad är detta? Är det en roman? Nej. Biografi? Nej? Memoar? Nej! - Jag svarar: 

det är en bok som är hvad den utger sig för: en själs utvecklingshistoria 1849-67”.98 

Genrebestämningen var svår även för Strindberg själv, dock ska det påpekas att 

Tjänstekvinnans son idag omtalas som ett självbiografiskt verk då den till stor del 

överensstämmer med hans egen uppväxt.  

 

Tema kontra fiktion och verklighet 
I Ondskan möter vi Erik som blir misshandlad av sin pappa medan hans mamma och yngre 

bror passivt ser på. Vi tar del av Eriks liv och hur hans problem hemma speglar sig i ett tufft 

yttre som till slut resulterar i en relegering från skolan han går på. Erik blir av sin mamma 

skickad på en internatskola där han bestämmer sig för att koncentrera sig på sina studier för 

att kunna få en examen. Väl där blir Erik indragen i en värld fylld av pennalism och en kamp 

mot våld startar återigen för honom. Boken kan delas in i en del som skildrar Eriks tidigare liv 

med våld hemma som resulterar i att Erik blir hårdhudad. I den andra delen när Erik kommer 

till internatskolan börjar en ny kamp mot våldet där han också inser att hans enda chans att få 

en examen är genom att stå ut med pennalism eller motarbeta den. Denna indelning är också 

tydlig på baksidestexten av den senare utgåvan (2003) där våldet hemma skildras i första 

stycket: ”Men han får lära sig att den ondska, utövad av hans sadistiske far, som han upplevt i 

hemmet även existerar i andra former.”99 I det andra stycket på bokens baksida (2003) 

likställs pennalismen som regerar på internatskolan med det våld som hans far utsätter honom 

                                                      
98 Strindberg 1989, s.351. 
99 Guillou 2003 



26 
 

för i hemmet vilket utmynnar i ett tema som på baksidan beskrivs som: ”våld på gott och 

ont”.100 

Även om Ondskan tar upp temat pennalism på baksidan av den senare upplagan är det 

ändå den övergripande starka berättelsen om hjälten Erik som kämpar och övervinner det 

förtryck, både från hemmet och från skolan, som är central. Det är denna historia elever ofta 

tar fasta på och relaterar till Guillous egna liv. Det är även den historien Guillou har uttalat sig 

om i medier ”Jag visste att jag kunde vinna bara genom att uthärda och ta stryket, stänga av. 

För om jag inte kunde behärska mig blev han tokig, tappade kontrollen och allt blev ännu 

värre. Jag kunde ha kontroll genom att hata honom.”101  

Att Jan Guillou gick på läroverket och senare på internatskolan Solbacka som, om man 

tillämpar Guillous liv på texten heter Stjärnsberg i boken, är bekräftat inte minst av det häftiga 

motstånd hans tidigare klasskamrater gjort mot boken. I en artikel i Expressen citeras en av de 

tidigare klasskamratena som, troligtvis i replik till Guillous uttalanden i media om bokens 

verklighetsanknytning, menar att Guillou har överdrivet förekomsten av pennalism på skolan 

och att Guillou helt enkelt visar en osann bild om hur det verkligen var.102 Var sanningen än 

ligger är det tydligt att boken Ondskan uppfattas av många som skriven utifrån verkligheten 

vilket har visat sig upplevas som problematiskt av de människor som upplever att de 

inlemmas i verket. 

I introduktionen av Årheims avhandling poängterar hon att i litteratur skriven av 

journalister finns det tendenser ”till att det är tabloidpressens löpsedlar som definierar den 

samtidens vardagsproblematik som varit realismens innehållsliga signum. Dessa löpsedlar gör 

gällande att hemmet och familjen, skolan och kamratkretsen inte längre utgör en [sic] trygga 

och säkra platser, utan snarare är våldets och övergreppens främsta hemvister. […] [D]ess 

unga konsumenter är empatiska läsare som förfasar sig över dessa ’sanna’ och ofta 

traumatiska människoöden.” 103 Detta konstaterande känns påtagligt sant i relation till 

Ondskan. Min erfarenhet från skolan är att boken hyllas av elever som ofta är medkännande 

och tagna av vad de menar är Jan Guillous sanna historia. Dessutom kan läsarna relatera till 

Guillou då han är en livs levande person som fortfarande ofta figurerar i pressen vilket jag tror 

bidrar till att Ondskan läses som ett avsnitt ur Guillous historia. I Ondskan nämns alla de 

domäner som Årheim radar upp och varken hemmet, skolan, familjen eller kamratkretsen är 

en trygg plats för huvudpersonen Erik. Ondskan är en relativt enkel berättelse i den 
                                                      
100 Guillou 2003 
101 Christina Kellberg, ”Ur mörkret”, s.2. 
102 Markus Wilhelmson, ”Min son ljuger om Ondskan”, (Expressen 2/11-03) 
103 Årheim 2007, s.6. 
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bemärkelsen att den delar in människor som goda och onda, vilket gör det väldigt lätt för 

läsaren att välja sida och på så sätt engagera sig i huvudkaraktären Eriks/Guillous öde. Om 

detta skriver även Årheim och menar att de ”sanna historierna” som hon benämner ”reality-

texter” ofta har en förenklande funktion som t.ex. ond/god, stark/svag, då den verklighet som 

ska framställas har blivit alltför komplex104. I och med denna förenklande funktion blir det 

alltså lättare att sortera vad som är rätt och fel, vem som är ond eller god vilket är en bild som 

inte överrensstämmer med verkligheten men som är mycket lättare att hantera.  

Tjänstekvinnans son å andra sidan skrevs inte under samma förhållanden som Ondskan 

och även om vi där möter en berättarröst som tydligt tar Johans parti finns det inte samma 

förenklande funktion utan där får läsaren en mer mångsidig bild av t.ex. pappan ” ’Pappa 

skulle få veta det’ var lika med stryk. Det var just ingen tacksam roll han fått. Mot modren var 

han alltid blid. […] Därigenom vandes barnen orättvist att betrakta henne som alla goda 

gåvors givare och fadren såsom allt onts.”105 Bilden blir på så sätt inte att pappan enbart har 

en ond sida vilket är fallet i Ondskan utan läsaren får en mer förlåtande bild av pappan.  
Tjänstekvinnans son handlar om Johan och, precis som undertiteln till den första delen 

avslöjar, hans själs utvecklingshistoria, Johan är intressant nog Strindbergs andranamn.106 

Johan presentas i början av verket som ung där vi läsare får ta del av hans uppfostran som 

framstår som förtryckande. Berättelsen uttrycker den osäkerhet ett barn många gånger känner 

då det växer upp samt den orättvisa som barn kan känna att de utsätts för. Johan missförstås 

många gånger av sin familj vilket får förödande konsekvenser för hans utveckling. Precis som 

hos Guillou beskriver Strindberg familjen och precis som Erik i Ondskan får Johan utstå 

förödmjukelse och fysisk smärta: 

 
Fadren har tagit fram riset bakifrån spegeln. 

-Söta pappa förlåt mig! Vrålar den oskyldige. 

Men nu är det för sent. Bekännelsen är avgiven. Modren biträder vid exekutionen. Barnet 

tjuter, av harm, av ilska, av smärta, men mest av vanära, av förödmjukelse. 

-Bed pappa nu om förlåtelse, säger modern. 

Barnet ser på henne, och föraktar henne. Han känner sig ensam, övergiven av den till vilken 

han alltid flydde för att få mildhet och tröst men så sällan rättvisa. 

-Söta pappa förlåt, säger han med hårdbitna ljugande läppar.107 

 

                                                      
104 Årheim 2007, s.6.  
105 Strindberg 1989, s.13. 
106 Nationalencyklopedin, Lång version, ”August Strindberg” http://www.ne.se/august-strindberg 
107 Strindberg 1989, s.16-17. 
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En liknande scen kan även hittas i Ondskan där Erik ska få stryk efter att enligt pappan ha lekt 

vid middagsbordet: 

 
-Dra ner byxorna och böj dig fram, sa farsan mekaniskt och grep efter klädesborsten. 

Han hörde på farsans tonfall att där inte fanns någon lurande fara. Farsan var lugn och 

kontrollerad idag och det hela skulle vara snabbt avklarat. Han drog ner byxorna och böjde 

sig framåt. Samtidigt som farsan höjde armen till första slaget drog Erik ett djupt andetag, 

blundade och knöt händerna. Det hela gick snabbt och så var det bara förolämpningen kvar. 

-Vänner igen, sa han och log. Han tog farsan i handen.108 

 

Som synes har böckerna många gemensamma drag rent tematiskt och ibland ända ner 

till specifika scener. Det ska tilläggas att där Guillou fortsätter berättelsen i en jämförande ton 

av pennalismen i skolan och våldet i hemmet, båda som måste och till slut faktiskt besegras, 

stannar Strindberg kvar i familjeförhållandet och huvudkaraktären Johans personliga 

utveckling. Båda författarna skapar ett medlidande för båda karaktärerna men det finns även 

en revanschkänsla i Ondskan vilket jag tror är den som hela tiden föder ett intresse för boken. 

Jag tror att många elever efter att ha läst Ondskan tar till sig känslan av att rättvisa har skipats 

vilket gör att historien slutar lyckligt något som inte händer alla gånger i verkligheten. 

Eleverna mår på något sätt bra efter att ha läst boken och efter att ha läst något så personligt 

om någon (Guillou) kan det för eleverna, tror jag, inte vara annat än sant.  

Agneta Taube poängterar i sitt föredrag vid Humanioradagarna 1998 att det finns få 

författare som så medvetet har ”arbetat med att överskrida eller utplåna gränsen mellan liv 

och litteratur” som Strindberg.109 Taube fortsätter och skriver att ”Genom sina skrifter 

konstruerar han ett litterärt jag som överskrider gränsen mellan fiktion och verklighet.”110 I 

och med att Strindbergsforskningen har dominerats av ett självbiografiskt synsätt är det 

vanligt att läsa in Strindbergs eget liv i hans verk. Sant är att Strindbergs egna livserfarenheter 

till stor del var mycket snarlika det som beskrivs i Tjänstekvinnans son, även om en del 

forskare har lagt fram bevis att många detaljer även är förvanskade.  

Alan Hagsten har i avhandlingen Den unge Strindberg I-II (1951) försökt reda ut om det 

som står skrivet i Strindbergs Tjänstekvinnans son kan relateras till Strindbergs verklighet. I 

denna avhandling visar Hagsten på att Strindberg i flera tidigare verk, Fritänkaren, Början av 

Ån Bogsveigs saga, Mäster Olof - dramerna, utgått från sitt eget liv även om: ”Strindberg i 
                                                      
108 Guillou 2003, s.7. 
109 Agneta Taube,” Det förefaller mig som om jag går i sömnen; som om dikt och liv blandas”, (föredrag vid 
humanioradagarna 1998) http://hf.uio.no/humanioradagene-98/Taube.htm 
110 Taube, (föredrag vid humanioradagarna 1998), s.1. 
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dem uppträdde under förklädnad, merendels i historisk miljö och alltid i en av fantasien 

omvandlad yttre verklighet.”111 Hagsten går igenom händelser från Tjänstekvinnans son och 

jämför dessa med dokument från verkligheten och poängterar att ”ramen kring 

barndomsskildringen i Tjänstekvinnans son [naggas] betänkligt i kanterna. Allt pekar på att 

betrycket knappast kan ha varit så massivt och ihållande som inledningskapitlet vill ge sken 

av…”112. Hagsten skriver vidare att ”sammanställer man förbiseenden och oriktigheter, kan 

man inte värja sig för misstanken att Strindberg åtminstone valt att minnas som det passade 

honom, när erinringen ej varit tillräckligt exakt.113 Gällande Ondskan har människor som på 

olika sätt stått i relation till Guillou påpekat samma sak som Hagsten påpekar om Strindberg, 

att om man ser till verkliga fakta visar det sig att det finns felaktigheter trots de 

sanningsanspråk som läggs på de båda verken. Eftersom min uppgift här inte är att avgöra 

huruvida verken är sanna eller inte lämnar jag dessa fakta enbart som stöd för bilden att det är 

lätt för läsare, speciellt otränade, att läsa in verkligheten i fiktionen då fiktionen många gånger 

bygger på verkligheten.  

I jämförelse med Ondskan, tror jag, att elever skulle uppleva Strindbergs verk mer som 

fiktion än Ondskan även om de skulle känna till paratexten kring Tjänstekvinnans son. Detta 

dels på grund av att Ondskan berättartekniskt, tror jag, upplevs som lättare att ta till sig, att 

engagera sig i och därigenom se som självbiografisk. Dels också för att eleverna är mer villig 

att läsa in Guillous liv i verket efter att t.ex. tagit del av de uttalanden han gjort om boken. 

Guillou är dessutom, till skillnad från Strindberg, en människa som är högst levande och aktiv 

i både TV och tidningar vilket jag tror gör att han blir mer intressant att veta mer om. Detta är 

dock bara antaganden som jag, som tidigare sagt, skulle behöva göra en undersökning i för att 

kunna fastslå.  

Ämnesdidaktisk diskussion 
Genom att synliggöra den problematik som viss samtidslitteratur ofta medför kan både lärare 

och elever medvetet ifrågasätta sitt förhållningssätt till sådan litteratur.  

Att använda sig utav litteratur, som t.ex. Ondskan, i skolan kan som jag visat skapa 

problem för en läsare och bli en utmaning för lärare. Om mitt antagande att förhållandet 

mellan författare/berättare och huvudkaraktär i Ondskan upplevs som tätt sammanvävt ligger 

nära sanningen blir Lejeunes definition av begreppet självbiografi som Årheim utvecklat, 
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författare=berättare=huvudperson, uppfyllt. Detta skulle kunna förklara varför så många läser 

Ondskan som ett stycke ur verkligheten. En ingående diskussion där man reder ut elevernas 

tolkningar av vem det är som berättar och vem som är huvudpersonen skulle kunna få igång 

en diskussion som medvetandegör berättartekniken och hur den kan styra oss utan att vi 

tänker så mycket på det. En annan del är att diskutera distinktionen mellan författare/berättare 

vilket jag tror är en stor del av problematiken till att elever läser boken som en självbiografi. 

Lägger man ihop den berättartekniska delen till paratexten kan man se att Ondskan har 

tendenser att uppfylla kriterierna för termen faktion. Det faktum att Guillou har gjort vissa 

sanningsanspråk på texten, som dock berättartekniskt uppfyller kraven för fiktion, kan skapa 

en ambivalens kring verket. Intressant är även att omslaget av Ondskan har ändrats under åren 

vilket är en aspekt som för tankarna till termen faktion. Årheims slutsats att elever många 

gånger läser fiktion som att det var fakta då tolkningsstrategierna bakom faktionen är 

ogenomskinliga blir därmed bekräftad. Värt att föra fram i en diskussion med elever skulle 

kunna vara det faktum att det finns ett vinstintresse i marknadsföringen av böcker och att 

författare/bokförlag såklart trycker på sådant som gör att boken säljer mer. En jämförelse som 

jag gjort av omslagen från olika utgåvor skulle kunna fungera som ett underlag för en sådan 

diskussion.  

Tjänstekvinnans son har idag en helt annan utgångspunkt om den skulle sättas i en elevs 

hand. Texten är uppenbart inte aktuell i den bemärkelsen att eleven vet att det är en äldre bok 

och att författaren är död. Denna information gör, tror jag, att eleven inte har ett intresse av att 

se verket annat än på det sättet den kategoriseras på biblioteken, som skönlitterär. Det finns 

inget verkligt intresse av att vilja läsa in författarens liv då författaren helt enkelt inte är 

aktuell och därmed blir de eventuella paratexter eleven skulle kunna hitta inte ett problem. 

Dessutom Tjänstekvinnans son fokaliseras huvudpersonen externt och min tanke är, som 

tidigare påpekats, att läsaren på så sätt inte blir lika engagerad i huvudpersonen Johans öde 

som med Erik i Ondskan. Viljan att läsa in författarens egna liv som i Ondskan är inte lika 

stark då läsaren inte ”känner” Johan som de upplever att de gör med Erik.  

Om Strindberg levt idag skulle säkert hans litteratur diskuteras gentemot denna 

problematik då han var en flitig användare av sitt eget liv i sina verk men frågan är om han 

medvetet skulle skapa samma dubbeltydighet, som jag menar att Guillou har gjort i och med 

den tillgång han har haft till medier, kring sina berättelser.  

Elever och lärare måste diskutera att det finns strategier vilka kan styra läsaren att läsa 

ett verk så som författare och bokförlag vill att det ska läsas. Dessa strategier måste 

uppmärksammas för att de ska bli tydliga. T.ex. måste epitexten lyftas fram då den omedvetet 



31 
 

kan ge förutfattade meningar om ett verk där ett problematiserande av Guillous uttalande i 

media kan visa att hans uttalanden inte behöver översättas direkt till boken. Viktigt är alltså 

att tydliggöra att det som produceras i verkligheten, epitexten, lämnas där och det som står 

skrivet i boken får tala för sig själv. Termen faktion blir på så sätt viktig i detta sammanhang. 

Därmed inte sagt att jag tror på att en diskussion av termen faktion som sådan är det rätta 

sättet att ta sig an detta problem då det säkerligen kan förvirra mer än skapa tydlighet. Att 

tydliggöra textens berättarteknik kan vara ett första steg för att sedan vidga problemet genom 

att se till de paratextuella implikationerna. 

Slutligen vill jag tydliggöra att jag i denna uppsats kommer till slutsatser angående 

berättartekniken som går emot vad man genom ett mer traditionell förhållningssätt av en 

berättarteknisk analys skulle komma fram till. För att kunna belägga mina slutsatser skulle jag 

ha behövt göra en undersökning bland gymnasieelever, något som skulle kunna användas som 

utgångspunkt för en fortsatt undersökning i detta ämne.      

Sammanfattning 
Både i Jan Guillous Ondskan och i August Strindbergs Tjänstekvinnans son finns det fakta 

som överrensstämmer med författarnas liv. Det är dock inte mitt syfte att avgöra vad som är 

sant eller inte utan att försöka tydliggöra varför elever läser Ondskan som en självbiografi och 

hur en lärare kan ta sig an denna diskussion i klassrummet.  

Utifrån termen faktion, vilket Jansson benämner som ”ett mellanting mellan fiktion och 

icke-fiktion” analyserar jag Ondskan och hur bokens berättarteknik och paratext förhåller sig 

till varandra. Sedan jämför jag Ondskan med äldre, självbiografiskt orienterad fiktion så som 

Strindbergs Tjänstekvinnans son. Därefter i den ämnesdidaktiska diskussionen tar jag upp 

olika sätt att diskutera Ondskan i klassrummet. 

I min undersökning visar jag att det rent berättartekniskt finns skillnader hur 

berättelserna framförs, mimetiskt/diegetiskt. Detta menar jag troligtvis kan vara en orsak till 

att eleverna läser Ondskan, som är mimetiskt berättad, som ett avsnitt ur verkligheten istället 

för att se den illusion som skapats för att verkligheten ska kännas direkt tillgänglig. Jag menar 

att trots att berättarna, i de båda verken, är heterodiegetiska/extradiegetiska kan den 

mimetiska effekten i Ondskan förvirra läsaren. Detta konstaterande ledde till min slutsats att 

den tydliga berättarrösten i Tjänstekvinnans son troligtvis upplevs mer som fiktion än vad 

Ondskans otydliga berättarröst gör.  



32 
 

Att göra skillnad mellan den extradiegetiske författaren och den extradiegetiske 

berättaren är viktigt. Jag menar att likhetstecken mellan författare och berättare är det som 

troligtvis gör att elever läser Ondskan som en självbiografi. Jag menar även att detta kan 

påverkas av om berättelserna är mimetiskt eller diegetiskt berättad. Detta på grund av min 

slutsats att den mimetiska effekten gör att läsaren ser Ondskan som icke-fiktion istället för det 

mer vanliga tolkningssättet, att detta ska vara en tydlig markör för fiktion. Om läsaren ser 

Ondskan som icke-fiktion utifrån den otydliga berättarrösten utplånas även förhållandet 

mellan författare och berättare. 

Jag visar också att det finns en skillnad i fokalisering, där Ondskan är internt fokaliserad 

vilket gör att läsaren kommer närmare karaktären och där Tjänstekvinnans son är externt 

fokaliserad vilket ger en motsatt känsla. Fokalisering är ett av de kriterier som Jansson menar 

är hämtad från fiktionen. Intern fokalisering borde därmed ses som en tydlig markör för 

fiktion då det är det enda sättet en person kan ta del av en annan människas tankar. Trots det 

menar jag att den känsla av närhet/samhörighet som elever tycker sig uppleva genom den 

interna fokaliseringen i Ondskan gör att de istället ser det som ett bevis på icke-fiktion.  

En jämförelse av paratexten, som enligt Jansson är en viktig del i avgörandet om en text 

är icke-fiktiv eller fiktiv, visar att paratexten för Ondskan har ändrats mellan 1981 och 2003 

års upplagor. I den tidigare upplagan visar sig baksidestexten, som ingår i peritexten, 

mestadels ha fokus på den informativa delen där läsaren upplyses om författarens påstådda 

dokumentära intention med boken och där den fiktiva delen nämns kortfattat. Baksidestexten i 

den senare upplagan har mer fokus på den fiktiva delen och beskriver till största del bokens 

handling och huvudpersonen Erik. Jag visar även att tydliga genremarkörer så som ”roman” 

och ”episk” har försvunnit från den senare upplagan. Detta tillsammans med det faktum att 

den senare upplagans framsida har ändrats från den fiktiva framtoningen i den första 

upplagan, med en bild på det koppel som omnämns i texten, till en bild på Guillou själv som 

ung i den senare upplagan visar att Ondskan har drag som överrensstämmer med faktionen. 

En annan faktor jag tar i beaktande är storleken av författarens namn på framsidan där 

principen är att ju mer känd en författare är desto större utrymme får hans namn på omslaget. 

På den senare upplagan får Guillous namn större plats och till bilden av Guillou själv och det 

sanningsanspråk som han har gjort på texten i media förstärks känslan av icke-fiktion. I och 

med att den senare upplagans baksidestext har fokus på fiktion gör att förhandlingen mellan 

text och paratext, i den senare versionen, ger en ambivalent bild av hur boken ska uppfattas. 

En sista faktor som är intressant är det faktum att boken under åren har getts ut från olika 

förlag. Den första upplagan gavs ut av Norstedts och Söner medan den senare upplagan gavs 
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ut från Guillous egna förlag, Piratförlaget. På så sätt har Guillou troligtvis haft ännu större 

möjlighet att påverka hur boken ska se ut och marknadsföras.  

Jag visar att även paratexten, närmare bestämt epitexten, kring Strindbergs 

Tjänstekvinnans son kan vara intressant att jämföra med då han i brev till Edvard Brandes 

berättar om sin intention med sin roman. Genom hans brev vet vi idag hur han själv såg på det 

han kallar ”mitt lifs saga i en besynnerlig romanform”. Att Strindberg själv hade svårt att 

genrebestämma denna roman blev tydligt i hans brev till sin förläggare då han nämner epitet 

som: ”biografi”, ”roman”, ”memoar” men inte kan välja något av det utan nöjer sig med att 

kalla det ”det är en bok som är hvad den utger sig för: en själs utvecklingshistoria 1849-67”. 

En jämförelse av temat i Ondskan och Tjänstekvinnans son visar att de har många 

gemensamma tematiska drag vilket även blir märkbart i specifika scener. Båda tar upp 

familjeförhållanden men där Guillou fortsätter i en jämförande ton av pennalismen på skolan 

och våldet hemma stannar Strindberg kvar i familjeförhållandet och huvudpersonen Johans 

personliga utveckling. Årheim poängterar att litteratur skriven av journalister ofta porträtterar 

våld och övergrepp i domäner som t.ex. hemmet och skolan som ska anses som trygga. Hon 

menar även att dessa sanna historier som hon benämner ”reality-texter” ofta har en 

förenklande funktion som t.ex. god/ond och stark/svag vilket överrensstämmer med Ondskan. 

Tjänstekvinnans son å andra sidan har inte denna förenklande funktion utan visar upp en mer 

mångtydig bild av sina karaktärer. Dock är Strindberg precis som Guillou kritisk till 

familjeförhållanden och porträtterar den förödmjukelse och smärta ett barn kan behöva utstå i 

något som ska vara en trygg domän. Båda verken har inslag av författarnas egna liv, dock har 

forskare som t.ex. Alan Hagsten fastslagit att det Strindberg skrivit inte fullt ut 

överrensstämmer med hans eget liv utan att Strindberg troligtvis har valt att minnas händelser 

som det passade honom. Detta har även visat sig vara fallet med Guillou, där t.ex. hans 

mamma ger en annan version av den sista scenen i boken där Erik slår ner sin pappa så att han 

får åka ambulans. Tydligt blir här att det finns meningsskiljaktigheter gällande vad som anses 

vara sant. 

I den ämnesdidaktiska diskussionen presenterar jag utifrån min undersökning förslag till 

hur man kan arbeta med boken i klassrummet. Jag poängterar att det är viktigt att 

medvetandegöra berättartekniken där en ingående diskussion kring förhållandet mellan 

författare/berättare/huvudperson kan vara en bra start. Jag menar att en jämförelse av olika 

utgåvor av boken sedan kan vara bra att fortsätta med för att tydliggöra hur paratexten kan 

påverka oss omedvetet samt för att belysa det vinstintresse som finns i marknadsföring idag. 

Jag diskuterar även huruvida en bok som Tjänstekvinnans son skulle kunna skapa samma 
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genreambivalens som jag menar att Ondskan gör. Jag kommer där fram till att information så 

som att författaren inte längre är vid livet gör att boken inte blir lika aktuell. Dessutom blir 

viljan att läsa in författarens liv inte lika stark då läsaren, genom att berättelsen fokaliseras 

externt, inte ”känner” Johan som de upplever att de gör med Erik i Ondskan. Jag menar dock 

att en diskussion av termen faktion i sig inte är nödvändig utan det viktiga är att man lyfter 

fram de kriterier som finns för faktionen för att belysa problemet.  
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