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Sammanfattning 

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad det kan innebära för en skönlitterär 

text när en del avsnitt som finns gränsar till en annan diskurs än den skönlitterära. För 

undersökningen har jag använt mig av romanen Carrie, skriven av Stephen King. I 

analysen har jag använt mig av det interpersonella analysverktyget som det beskrivs i 

Hellspong och Ledins vägar genom texten (1997). Jag gjorde ett urval av avsnitt i 

romanen som jag använde för min analys. Jag började med en överskådlig blick över 

avsnitten genom att sätta in dem i ett schema som utgjordes av sidnummer, diskurs och 

perspektiv/ genre. Analysen gjordes med det interpersonella analysverktyget ramar där 

tilltal, omtal, närhet och distans ingår. I diskussionen relaterar jag min undersökning till 

tre andra språkvetenskapliga studier: en analys av språklig normbrytning i prosaroman, 

en undersökning av varför en viss novell kom att bli en klassiker och en analys av 

perspektiv som är vanligt förekommande i romaner. Slutsatsen av undersökningen är att 

en diskursbrytning kan bidra till mer verklighetsanda och sätta ett nytt ljus på en vanligt 

förekommande intrig.   
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1 Inledning 

 

1.1 Inledning, syfte och frågeställningar 

 
”Romanen har utvecklats under intim växelverkan med andra yttringar av 

mänsklig tanke och fantasi, och trådarna går fortfarande täta åt olika håll. 

Den berättande framställningen i trängre mening är påverkad av krönikan, 

biografen, protokollet; dialogen och aktionsrapporten har att göra med 

dramat: […]” (Björck, 1953: 9) 

 

 

 

Stephen King är en författare vars debutroman är Carrie. När författaren var i 

tjugoårsåldern arbetade han en sommar på en skola. Det var han och en annan 

man som vid ett tillfälle fick som uppgift att skrapa bort rost från väggarna i 

tjejernas omklädningsrum. Väl i duschutrymmet konstaterade den ännu 

opublicerade författaren att tjejernas omklädningsrum såg annorlunda ut i 

jämförelse med dem som han själv tidigare använt. Det fanns bland annat 

draperier så flickorna kunde duscha ifred. En tid senare fick författaren idén om 

att en mobbad sextonåring befinner sig i ett sådant duschutrymme efter en 

idrottslektion, utan dessa draperier; hon börjar menstruera för första gången och 

vet inte vad som händer, vilket triggar hennes klasskamrater till vad som sker i 

romanens början. Det här var starten till Kings debutroman. Före författarens idé 

och sommarjobb hade han läst en artikel om den övernaturliga förmågan 

telekinesi. Artikeln berättade bland annat att det ofta är just tjejer som har den här 

förmågan och att det ofta uppdagas vid det tillfälle i livet som Stephen Kings 

huvudperson gick igenom där och då. (King, 2011: 68f).   

Det episka berättandet, det berättande såsom det ser ut i romaner och noveller, 

har så gott som alltid funnits. Till en början innebar det att en person muntligt 

berättade historier för en lyssnande publik. Berättandet var ett personligt möte 

mellan avsändare och mottagare. När boktryckarkonsten så småningom uppkom 

var denna typ av berättande framställning något som började försvinna (Björck, 

1953: 11f).  

Det episka har sedan dess präglats av såväl det journalistiska, dramatiska, 

lyriska och vetenskapliga skrivandet. Det dramatiska har framförallt påverkat 

dialoger och det lyriska har påverkat hur stämning och känslor byggs upp. 

Förändringen med det episka berättandet har även bestått i avseende på hur en 

historia är, från början till slut. När berättandet var något som framfördes av den 

s.k. muntliga berättaren innebar en historias början alltid bakgrund. Mottagaren 

fick veta bakgrunden till vad som komma skulle. Idag kan en historia börja mitt i 

en situation, t.ex. i en dialog; mottagaren har inget som helst sammanhang, vet 

t.ex. inte varför dialogen handlar om det som den handlar om, eller fortskrider 

såsom den gör. På vilket sätt t.ex. dialogen är relevant får läsaren vetskap om 

senare i berättelsen (Björck, 1953: 9ff). 

Det episka har präglats av skrivande i andra diskurser. Det finns ändå normer, 

eller koder, för vad en viss typ av skrivande innebär (Widmark, 2000: 46). Ett 

journalistiskt skrivande ser inte ut på samma sätt som ett dramatiskt. I den här 

uppsatsen vill jag undersöka vad det kan innebära för en skönlitterär text när vissa 

avsnitt gränsar till en annan diskurs än den skönlitterära.   
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I romanen Carrie finns det avsnitt som ser ut såsom vi förväntar oss att en 

skönlitterär text ska vara. Det finns också sådana som inte riktigt passar in i den 

förväntningen. Det finns fiktiva verk och texter skrivna av fiktiva författare eller 

skribenter. Dessa är vad jag vill uttrycka vara skrivna på ett sätt som skulle kunna 

plats i en annan diskurs än den skönlitterära. Om de här avsnitten skulle tas ur sitt 

sammanhang så skulle de alltså kunna placeras i ett annat textforum än den 

aktuella romanen, t.ex. en tidning.  

Det språkvetenskapliga fältet har framförallt ägnat sig åt analys av sakprosa. 

Analys av skönlitterära verk och texter har framförallt funnits i 

litteraturvetenskapens frågeställningar. Det har sedan 1970- talet, inom 

litteraturvetenskapen, pågått stora debatter angående tolkning och analys av 

litterära texter som inte i samma utsträckning har funnits inom språkvetenskapen 

(Josephson, 2000: 7). Jag vill att den här uppsatsen ska vara ett bidrag till det 

vetenskapliga fältet angående texter, inom frågeställningar rörande gällande 

normer för diverse diskurser.   

 

Frågeställningarna för undersökningen är följande: 

 

 Vad finns det för diskurs- /er i romanen Carrie som avviker från den 

skönlitterära diskursen och vilka språkliga markörer visar på detta? 

 

 Hur påverkar detta handlingen? 

 

 Vad gör diskursöverträdelserna för romanen i sin helhet? 
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2 Teori  

 
I följande kapitel redogör jag för och problematiserar begreppen diskurs, perspektiv 

och genre. Jag beskriver hur dessa begrepp används inom den här uppsatsen. Jag 

redogör för de analysverktyg som använts. 

 
 

2.1 Diskurs, Perspektiv och Genre 

 
Begreppen diskurs, perspektiv och genre kan alla vara svårdefinierade. Diskurs kan 

skilja sig i betydelse beroende på vem man frågar eller den för närvarande 

situationen. Begreppet kan innebära något så stort och brett och därmed diffust, att 

det nästan inte betyder någonting alls. Det kan också vara ett mycket specifikt och 

smalt begrepp. Vad en diskurs ändå är kan beskrivas såsom ett mönster för hur 

texter ska se ut inom en viss sfär, t.ex. medicinsk diskurs eller politisk diskurs 

(Philips & Jørgensen, 2009: 7). 

Perspektiv är synvinkel. Förr betydde begreppet perspektiv just optik eller 

kikare; det kan beskrivas som att en författare berättar en händelse utifrån en viss 

plats eller person. Perspektiv kan också innebära tid, t.ex. att en historia berättas 

som om något har hänt. Begreppet kan även innebära att vissa egenskaper lyfts 

fram på bekostnad av andra som inte visas i samma utsträckning eller 

överhuvudtaget (Hellberg och Rossholm, 2005: 7ff). 

Begreppet genre är en annan typ av indelning av texter. En genre är såsom 

diskurs, en grupp av texter. Skillnaden är att genrer är socialt förankrade. Den 

uppstår vid en viss tidpunkt, den kan utvecklas och förändras och övergå i en annan 

genre. Det medicinska och politiska är alltså olika diskurser. Inom dessa diskurser 

finns genrer. Protokoll är ett exempel på genre och protokoll skrivs inte bara inom 

en typ av diskurs. Ett protokoll som skrivs inom sjukvården (medicinsk diskurs) 

skrivs inte på samma sätt som ett protokoll inom ett regeringsparti (politisk 

diskurs). Formen är ungefär densamma i en genre, men innehållet skiljer sig åt, 

beroende på diskursen Hellspong och Ledin, 1997: 24).   

 

2.2 Begreppen i uppsatsen 

 
I den här uppsatsen används begreppet diskurs för tre olika textsfärer. Det är 

journalistisk diskurs, skönlitterär diskurs och litterär diskurs. För journalistisk 

diskurs åsyftas en text som kan placeras i någon typ av journalistisk skrivande, t.ex. 

reportage eller notis. Både för skönlitterär och litterär diskurs åsyftas ett episkt 

berättande, med den skillnaden att det skönlitterära är fiktivt och det litterära är 

biografiskt. 

Begreppet genre används för den journalistiska diskursen. I den här uppsatsen är 

det notis, artikel, reportage och pressmeddelande. En journalistisk diskurs är alltså 

ett berättande om någonting från verkligheten. Det kan i sin tur göras på olika sätt, i 

olika genrer. Dessa fyra genrer som nämnts har alltså den journalistiska diskursen 

gemensamt, men delas in i dessa olika genrer för att händelserna förmedlas på olika 

sätt.  

För att beskriva den litterära och skönlitterära diskursen används begreppet 

perspektiv. I den här uppsatsen använder jag objektivt perspektiv, 
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karaktärsperspektiv och berättarperspektiv. I ett objektivt perspektiv beskriver 

författaren en händelse utifrån miljö och dialoger men håller sig utanför känslor och 

tankar. I ett karaktärsperspektiv beskrivs en händelse utifrån en person. Mottagaren 

får se händelser utifrån den aktuella personens tankar, känslor och blickomfång. I ett 

berättarperspektiv vet författaren allting om allt och alla i en berättelse. Författaren 

kan växla mellan olika personers perspektiv och kommentera utifrån sig själv. Det 

finns en berättarröst i texten. (Bondesson, 2011: Skriva) 

I den här uppsatsen förekommer även starkt perspektiv, svagt perspektiv, och 

berättarens eget perspektiv. Det är begrepp som används av Staffan Hellberg i en 

analys. Jag har använt mig av den analysen i diskussionen. Analysen beskrivs i 

kapitlet tidigare forskning.          

 

2.3 Analysverktygen 

 
För att få svar på frågan vad diskursöverträdelserna gör för romanens handling 

använder jag mig i min analys av det interpersonella analysverktyget som det 

beskrivs i Hellspong och Ledins Vägar genom texten (1997). Det interpersonella 

handlar om hur texten kommunicerar med läsaren. När vi läser en text får vi en roll 

såsom t.ex. kompis, kund eller förälder (Hellspong & Ledin, 1997: 158).  

Det interpersonella analysverktyget innefattar språkhandlingar, attityder och 

ramar. Språkhandlingar är hur språket används. Det kan vara påståenden, 

interjektioner, utrop, uppmaningar och frågor (Hellspong & Ledin, 1997: 161). 

Attityder är textens värderingar. Det kan vara att en text beskriver någonting som 

bra eller dåligt. Det innebär även hur texten beskriver saker och personer; det är 

skillnad om en text talar om sin målgrupp som ”flickor” eller ”unga kvinnor” 

(Hellspong & Ledin, 1997: 169f). Ramar är en texts yttre och inre förutsättningar. 

Den yttre ramen kännetecknas av att en text ser ut på ett visst sätt beroende på om 

det t.ex. är reklam eller en roman. Den inre ramen är beroende på den specifika 

textens innehåll och syfte. Dessa två samverkar med varandra i hur texten slutligen 

ser ut (Hellspong & Ledin, 1997: 172). Ramar är det verktyg som jag har använt 

mig av i den här uppsatsen. Till ramarna hör tilltal, omtal, närhet och distans.  

En text har alltid ett sätt att tilltala mottagaren. Det kan vara genom ett tydligt 

du, då texten får ett direkt tilltal till mottagaren. Tilltalet innefattar även valet av 

ord och uttryck i en text; en sak kan sägas på olika sätt och därmed påverka den 

som läser i olika riktningar. Omtal är lika viktigt för en texts ramar (Hellspong & 

Ledin, 1997: 172f). I en roman kan omtalet visa sig i hur författaren valt att visa 

upp sina karaktärer. Valet av perspektiv kommer in här (författaren kan beskriva i 

ett karaktärs, objektivt eller berättarperspektiv) och på vilket sätt författaren valt att 

benämna sina karaktärer.  

Hur en författare väljer att använda sig av den yttre och inre ramen, tillalet och 

omtalet bidrar till närhet och distans. En författare kan t.ex. distansera sig från sin 

text och sina läsare, men även skapa mer närhet eller distans mellan karaktärerna i 

en berättelse. 
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3 Tidigare forskning 
 

Som tidigare nämnt i uppsatsen har det språkvetenskapliga fältet främst ägnat sig åt 

analys av sakprosa. Under följande punkter beskriver jag tre språkvetenskapliga 

analyser inom den skönlitterära diskursen. 

 

 

3.1 Normbrytning av romanspråket 
 

Det finns normer, föreställningar, för hur en skönlitterär text ska se ut, likaväl som 

det finns normer för journalistiska eller dramatiska texter. Ett exempel är att 

språkbruket ser annorlunda ut. Koder för språkbruket är annorlunda. En dramatisk 

text skriven för ett bygdelustspel kan innehålla dialektala ord och uttryck; det är 

något som idag sällan ses i skönlitterär text (Widmark, 2005: 46f). Gun Widmark 

har i sin uppsats att manipulera koden analyserat användningen av dialekt i roman 

(Josephson, 2000).  

Det kan vara en svår balansgång mellan läsförståelse och vad historien kräver. 

En historisk roman kräver ett visst språkbruk såsom det användes under den 

tidsanda romanen befinner sig i. Det kan bli svårt för författaren som också måste 

förhålla sig till den tid som råder när romanen skrivs ner. En för stor anpassning 

efter historien kan göra läsningen krånglig för mottagaren.  

Widmark har analyserat språkbruket i romanen Tjärdalen, av Sara Lidman, som 

har ett dialektalt språkbruk (Widmark, 2005: 47). I sin analys konstaterar Widmark 

ett ständigt bortval av dialektala uttal. Författaren har i vissa fall hittat på ett ord 

som kan placeras mittemellan riksspråk och den dialektala varianten. En helt 

dialektal variant hade blivit alltför svårförståelig för en utomstående. En del ord 

som inte finns på riksspråket har författaren använt i sin helhet, där betydelsen 

framgår av sammanhanget. Det är dessutom allmän vetskap att sådant vi inte 

känner till har också en benämning som vi inte känner igen: det stör därför inte 

läsningen. Vad som kan tänkas vara svårast för en dialektalt utomstående är uttryck 

som är typiskt dialektala. Dessa uttryck används mycket av författaren, vilket 

troligt är anledningen att det fungerar: läsaren blir helt enkelt van. Från författarens 

sida skulle förmodligen, dessutom, en riksspråksvariant av dessa uttryck förstört 

hennes ambition med romanen. Det är dialogerna i romanen som innehåller mest 

dialekt. Partier där författaren syns är relativt lite dialektala. Romanen präglas av 

mycket dialoger.  

Sara Lidman växlar mellan riksspråk, dialekt och ett gammalt religiöst svenskt 

språk. Hon använder dessa växlingar i persongestaltningen. En äldre kvinna, 

gammelmor, får prata mer med dialektala uttryck. En annan kvinna som står i något 

av ett utanförskap i romanen får mindre dialekt och mer av vardagliga uttryck. En 

manlig karaktär som har en högre uppsatt position får växla en hel del mellan det 

dialektala och religiösa språket (Widmark, 2005: 55ff). Handlingen i romanen är 

inte konstig i sig, den kretsar egentligen kring vanliga människor som möter 

vanliga svårigheter, men genom att belägga händelsen i en västerbottnisk by får 

romanen en specialitet. Växlingarna i språkanvändningen ger, tillsammans med 

valet av ort, romanen mer verklighetsanda (Widmark, 2005: 48). 
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3.2 Framgång eller fall, stil eller intrig? 

 
Novellen ”Pälsen”, av Hjalmar Söderberg har blivit en klassiker sedan den kom i 

tryck 1911. Peter Cassirer har gjort en analys av novellen i syfte att få fram varför 

den blev så populär. Enligt Cassirer skulle novellens intrig kunna ha annat att 

önska. Det intressanta med novellen är stilen.   

Det mest speciella stilgreppet i novellen är att läsaren vet mer än huvudpersonen, 

det karaktärsperspektiv som novellen främst berättas ur. Ett annat relativt unikt 

stilgrepp är att författaren använder sig av kontraster på ett sätt som för handlingen 

framåt. I analysen av novellen konstateras att dessa stilgrepp bidrar till en 

tragikomisk känsla i novellen och att läsaren får en känsla av närvaro. (Cassirer, 

2005: 85ff). Det faktum att läsaren vet mer än huvudpersonen bygger upp en 

empati för karaktären, vilket tillsammans med känslan av närvaro, innebär att en 

moralisk seger som huvudpersonen gör och i novellen inte är direkt utskriven blir 

synlig.  

Förutom den speciella stilen som finns i novellen och bidrar till läsarens 

medskyldighet är det alltså detta enligt Cassirer som gjort novellen populär: 

huvudpersonens moral och den moraliska vinning han gör i novellens slut, om än 

på ett tragiskt sätt (Cassirer, 2005: 119). 

 

3.2  Starkt, svagt och berättarens perspektiv 

 
I romanen den hedervärde mördaren, av Jan Guillou, finns enligt Staffan Hellberg 

tre vanliga perspektiv för en roman. Han kallar perspektiven för det starka 

perspektivet, svaga perspektivet och berättarens eget perspektiv. Det starka 

perspektivet innebär att författaren skriver utifrån en karaktär i romanen. 

Författaren själv syns inte i texten, utan beskriver på så sätt händelser objektivt 

utifrån den aktuella karaktären. Med mina ord är det ett karaktärsperspektiv 

(Hellberg, 2005: 31). I ”Berättarens eget perspektiv” skriver författaren inte utifrån 

någon specifik karaktär alls. Han utgår från sig själv och skriver som om han 

iakttagit händelsen. Han kommenterar och analyserar (Hellberg, 2005: 38). Det 

svaga perspektivet är som en blandning av det starka och berättarens perspektiv. 

Författaren beskriver karaktärers inre känsloliv men inte lika starkt som i det starka 

perspektivet; författaren går inte lika djupt i beskrivningen av inre känsloliv. Han 

kommenterar/ analyserar händelser och personer utifrån sin berättarröst. 

I sin analys av den hedervärde mördaren konstaterar Hellberg att det starka 

perspektivet innebär en hårdare stil än när författaren övergår i berättarperspektiv. 

Berättarperspektivet utgörs dels av längre meningsbyggnader än det starka 

perspektivet, men också, som tidigare beskrivet, att historiens karaktärer kommer 

fram genom utomstående beskrivning. Berättaren betraktar karaktärerna och vad 

som händer utifrån, inte händelsen inifrån en karaktär. Berättaren analyserar 

karaktärernas utseende och beteende genom jämförelser dem emellan (Hellberg, 

2005: 39f). 

Det svaga perspektivet ger i det här fallet författaren chans att beskriva 

händelseförloppet utifrån två karaktärer. Han gör karaktärerna till en enhet, till 

skillnad mot det starka perspektivet som endast utgår ifrån en enda person. Det 

svaga perspektivet utgör på så sätt samtidigt en begränsning eftersom berättaren 

bara kan tala om sådant de båda karaktärerna har gemensamt. I det svaga 

perspektivet får författaren chans att blanda detta, något begränsade, 
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karaktärsperspektiv med ett berättarperspektiv. Han kan fortfarande själv 

kommentera händelser, såsom han gör, och samtidigt låta sina egna värderingar 

komma fram; det skulle kunna för läsaren bidra till vissa svårigheter att avgöra om 

det är berättarens eller någon karaktärs tyckande. I det svaga perspektivet går dock 

författaren inte lika långt in i karaktärernas inre liv. Styrkan i det svaga perspektivet 

är att författaren kan växla relativt snabbt mellan olika karaktärer och ett 

berättarperspektiv (Hellberg, 2005: 41ff). 
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4 Metod 

 
I följande kapitel förklarar jag mitt metodval och vad för material jag använt mig 

av till undersökningen. Jag reflekterar över valet av metod ur en kritisk synvinkel.  

 

 

4.1 Material och urval 

 
Materialet för den här studien är Stephen Kings debutroman ”Carrie”. Utgåvan är 

en nyutgåva i storpocket. Den första svenska utgåvan blev utgiven 1980. 

Originalutgåvan utgavs 1974.  

Jag har tidigare läst hela romanen. Jag valde ut avsnitt ur romanen som 

representerar vad jag är intresserad av utan någon särskild urskiljningsprocess. De 

flesta avsnitt är sådana som gränsar till någon annan diskurs än den skönlitterära, 

men jag valde även två skönlitterära avsnitt i ett jämförande syfte.  

Följande sidor har jag valt ut till undersökningen:  

 

s. 9- 12 

s. 26- 28 

s. 31 

s. 53 

s. 62 

s. 82 

s. 165 

s. 171 

s. 174 

s. 232  

 

4.2 Genomförande 
 

För att få en överskådlig blick över dessa sidor började jag min analys med att 

sätta in dem i ett schema, där jag skrev sidnummer, diskurs och perspektiv/ genre. 

De diskurser som kom fram i undersökningen var journalistisk, (journ.) 

skönlitterär (skönl.) och litterär (litt.) diskurs. Begreppet perspektiv syftar på de 

tre avsnitten som jag kategoriserat under skönlitterär respektive litterär diskurs. 

Perspektiven är objektivt (Obj.) respektive karaktärsperspektiv. (Karakt.) De 

andra avsnitten befinner sig inom vad jag kategoriserat som journalistisk diskurs. 

Där passar begreppet genre bättre. En notis (Notis.), artikel (Artikel.), ett 

reportage (Rep.) eller pressmeddelande (Pressmedd.) är ingen synvinkel, inget 

perspektiv. Texttyperna är skrivna utifrån ett perspektiv, men vad för typ av 

textsamfund (genre) avsnittet ifråga befinner sig inom säger mer än om jag hade 

beskrivit dess perspektiv. Textsamfund är ett ord för den gemenskap som 

människor får när de skriver inom samma genre. Den som skriver reportage 

skriver förmodligen också notiser och artiklar, men ett reportage skrivs på ett sätt 

och en notis eller artikel på ett annat. Det blir en gemenskap. Skriver du reportage 

skriver du såhär (Hellspong & Ledin, 1997: 24).    
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Under nästkommande kapitel diskuterar jag indelningen av diskurs och 

perspektiv/ genre och vad det finns för markörer i språket som visar på detta. 

 

Ramar, tilltal och omtal och närhet och distans 

 

För att få ut syftet med min undersökning använde jag mig i nästa steg av 

Hellspong och Ledins interpersonella analysverktyg som jag beskrivit i tidigare 

kapitel, verktyget ramar.  

Jag gjorde analysen i två steg och kapitelavsnitt. Till att börja med vad som 

utmärker den yttre och inre ramen i underrubriken Ramar. Jag gick vidare i en 

analys där jag undersökte hur handlingen förmedlas till läsaren i de olika 

avsnitten: underrubriken Tilltal, omtal, närhet och distans. Det sistnämnda 

kapitelavsnittet mynnar ut i en sammanfattning av analysen.   

 

4.2  Metodkritik 

 
Materialet för min undersökning är ett begränsat urval av avsnitt. Resultatet hade 

eventuellt blivit säkrare om undersökningsmaterialet bestått av hela romanen. Det 

hade varit intressant att göra en helomfattande undersökning. Inom ramarna för 

den här uppsatsen hade en sådan undersökning, med samma analysmetod, dock 

inte varit möjlig eller också blivit alltför kvantitativ. Undersökningen kan ändå 

räknas som tillräcklig. De avsnitt som jag valt tillhör exempelvis inte samma typ. 

Jag valde alltså ut avsnitten utan någon särskild urskiljningsprocess. Däremot 

valde jag olika typer av avsnitt ifråga om diskurs.  

Det faktum att jag tidigare har läst hela romanen gav mig naturligtvis en större 

bild av berättelsen. En positiv aspekt av det är att jag eventuellt hade en bättre bild 

av vilka avsnitt som var representativa för syftet med den här undersökningen. 

Det skulle också ha kunnat vara bättre om jag inte hade läst romanen och därmed 

känt till själva historien. Om jag inte känt till historien innan undersökningen, så 

hade jag fortfarande kunnat välja ut samma material men urvalet hade blivit 

osäkrare och troligt hade jag inte valt ut dessa avsnitt som nu är aktuella. En 

positiv aspekt av att inte vara bekant med romanen innan hade kunnat vara att jag 

eventuellt kunde ha bestämt mig för att undersöka de första femtio sidorna. 

Undersökningen hade då fått en större helhet, för de sidorna. Jag hade dessutom 

gjort undersökningen ur en ny läsares perspektiv, tillsammans med de aktuella 

frågeställningarna. Det hade kunnat bidra till en annan slutsats vad gäller, vad 

diskursöverträdelserna gör för läsningen. Jag hade fått en objektivare syn. Nu var 

jag van vid de annorlunda avsnitten. Det är svårt att vara helt objektiv i något man 

känner till sedan tidigare, oavsett en medveten inställning.  

I analysen har jag använt mig av det interpersonella analysverktyget, verktyget 

ramar. Språkhandlingar och attityder ingår i samma analysverktyg. Jag valde att 

begränsa mig till ramarna, eftersom tilltal, omtal och närhet och distans ingår i det 

verktyget. Det var det jag ansåg vara viktigast för syftet. Språkhandlingar, hur 

språket används, t.ex. genom en fråga, ett påstående eller någonting annat hade 

kunnat vara intressant för analysen, inte minst på grund av diskursöverträdelserna. 

Det hade särskilt varit intressant i de journalistiska genreavsnitten. Textens 

attityder hade av samma anledning varit intressant. Jag hade kunnat se på 

språkhandlingarna utifrån attityder gentemot läsaren och till karaktärerna i texten. 

Det skulle kunna vara början till en annan studie och uppsats av samma roman: 
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utifrån diskursöverträdelserna, göra en undersökning gällande huruvida det 

påverkar språkhandlingarna i de journalistiska genreavsnitten. I en sådan studie 

hade kunnat ingå att jämföra romanen med en annan, mer klassiskt skriven roman 

såsom t.ex. Den hedervärde mördaren. På samma sätt hade det varit möjligt att 

jämföra romanen med journalistiska tidningstexter. En annan frågeställning skulle 

kunna formuleras i vad textavsnitten har för attityd till läsaren eller undersöka 

närmare benämningen av karaktären Margaret White. Benämningen av den 

karaktären är något jag tar upp i nästa kapitel. Anledningen att bara använda 

verktyget ramar är endast ett begränsat val från min sida. 

Materialet för undersökningen är en översättning. Det kan påverka att material 

och urval inte är på originalspråk. Undersökningen består dock av 

diskursöverträdelserna och inte språket i sig, vilket gör att det ändå fungerar med 

en översättning.     
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5 Analys 

 
I följande kapitel tar jag upp de olika perspektiv/genre- och diskursindelningarna. 

Jag tar upp vad i språket som visar på detta. Efter genomgången tar jag upp 

avsnitten mer ingående och hur de påverkar romanen och läsningen av den. De 

sidor som jag använt till analysen finns att tillgå sist i uppsatsen under kapitlet 

Bilagor på sidan tjugotvå. Angående sidhänvisningen, i detta kapitel och nästa, 

diskussion åsyftas sidorna i romanen. Inom parentesen visas den sida som är aktuell 

i uppsatsen. I figur 1 åsyftas sidorna i romanen. 

 

 

5.1 Översikt 

 

Figur 1,                                         Schematisk indelning 

 
 

Sid. Diskurs Perspektiv/ Genre

9. Journ. Notis.

9- 11. Skönl. Obj.

11- 12. Journ. Rep.

26- 28. Skönl. Karakt.

31. Journ. Rep.

53- 54. Journ. Artikel

62. Journ. Rep.

82. Litt. karakt.

165. Journ. Artikel.

171- 172. Journ. Pressmedd.

174. Journ. Rep.

232. Journ. Artikel.
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Översiktsanalys: Första romansidan och de episka diskurserna. 

 

Den här romanen börjar alltså med en nyhetsnotis, (22) vilket en tydlig anföring 

visar på: ”Nyhetsnotis i veckotidningen Enterprise […]”Anföringen som 

föranleder notisen tillhör en berättarröst. Det är någon som talar om att det här 

stod i en notis i den här aktuella tidningen, den här dagen. Berättarrösten 

fortsätter i stycket efteråt. Första meningen vittnar om en berättarröst. Ingen blev 

egentligen förvånad när det hände, […] i de vrår av det undermedvetna, […] 

otäcka tankar växer fram, kommer inte från någon person i texten utan är 

berättarens tolkning av någon händelse vi som läsare ännu inte känner till. Det är 

dock berättarens tolkning: ingen blev egentligen förvånad, visar att det är flera 

karaktärers åsikter som kommer fram genom berättaren. Uttrycket den där 

slampan är inte heller berättarens utan ett uttryck taget från flickorna tidigare i 

meningen. Vid tredje meningen övergår texten till att helt och hållet bemästras 

av berättaren: ”Carrie hade gått i skolan tillsammans med en del av dem […]”. 

Författaren berättar om någon, inte utifrån någon. I fjärde meningen används 

pronomenet dem, vilket igen syftar tillbaka på flickorna, men handlingen 

berättas inte utifrån flickorna. Berättaren tar handlingen från de aktuella 

karaktärerna genom att skriva ”vad naturligtvis […]”.  

På sidan tio (23) fortsätter romanen i ett tydligt berättarperspektiv. Det är en 

anföring från berättaren igen, som vid nyhetsnotisen, men den här gången en 

enkel notis från klotter av en skolbänk. I textstycket efter är det ett objektivt 

berättarperspektiv. Andra meningens behagligt svettiga och ivriga, är en 

tolkning av berättarens synvinkel, liksom vad som står om Carrie i fjärde och 

femte meningen: ”[…] stod slött bland dem [...]”, ”[…] ”undersätsig flicka 

[…]”. I den sjätte meningen låter berättaren Carries röst komma fram: ”Hon 

önskade förtvivlat […]”. Det är också enda gången i stycket berättaren 

överlämnar sin egen röst och vi som läsare får veta något om inre känsloliv. Det 

därför det är ett objektivt berättarperspektiv. Författaren är i stort objektiv, håller 

sig utanför känslor, men tolkar samtidigt i texten.    

Inom den skönlitterära diskursen finns ännu ett vanligt perspektiv inom de 

sidor som är aktuella för den här uppsatsen.  

På sidan tjugosex (25) är det ett karaktärsperspektiv: ”Hon gick nedför Ewen 

Avenue […]”. Kramperna kom och gick i stora, sammanpressande vågor är 

karaktärens tankar och känslor. Som en bil med fel på förgasaren är däremot en 

inblandning av berättarens perspektiv. Det är berättarens tolkning och uttryck. 

Hon stirrade ned i trottoaren är ett annat exempel på berättarens inblandning. 

Det fungerar som en anföring från berättaren till efterföljande meningar, som 

talar om vad karaktären betraktar och tänker, markerat med kursiverad text.   

På sidan åttiotvå (29) återfinns det avsnitt som jag skilt från den skönlitterära 

diskursen, till den litterära diskursen. Det avsnittet påvisas av en anföring från 

berättaren: ”Ur mitt namn är Susan Snell […]”. Det visar tydligt att det är en 

person som skrivit om egna upplevelser, alltså en självbiografisk text. En 

självbiografisk text är fortfarande litterär, men inte skönlitterär – det är sanning. 

I det här fallet är det en fiktiv sanning. 

 

Översiktsanalys: Journalistisk diskurs och genre reportage 
 

Det finns fyra avsnitt som jag placerat under en journalistisk diskurs och genren 

reportage. Två av dessa avsnitt kommer från samma fiktiva bok: ”Skuggan 
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exploderade”. Det första av dessa två avsnitt återfinns på sidan elva (24). Här får 

vi som läsare mer information: ”Ur skuggan exploderade: dokumenterade fakta 

[…], av David R Congress […]”. Författaren till den här boken (Congress) som 

texten är tagen ur syns inte i texten. Texten är objektivt skriven utifrån 

registrerad fakta, vilket är vanligt i journalistiken. De sista två meningarna är 

visserligen skrivna med ett pronomen, men det är pronomenet vi. Vi syftar här 

troligen på författaren, David R Congress, och andra som varit involverade i 

undersökningen som föranledde verket ”Skuggan exploderade”. De sista 

meningarna kan också ses som syfte att skapa spänning för den som läser: ”Vi 

har bara hörsägner […]” och ”[…] vi nu alla vaknar upp i en fruktansvärd dagen 

efter stämning …”. Det är vanligt i ett reportage. Reportage är precis som 

skönlitteratur en form av berättande som kan läsas i ett underhållningssyfte. Det 

är inte någonting som endast är ett sätt att sprida information såsom ofta är fallet 

i nyhetsartiklar (Aare, 2011: 7). På sidan sextiotvå (28) är det ett avsnitt ur 

”Skuggan exploderade” som handlar om Margaret White, huvudpersonens mor. 

Vi får veta karaktärens bakgrund, var hon växte upp osv. Texten är skriven i ett 

berättarperspektiv, men det är ett objektivt återberättande perspektiv. Detta visar 

att ”Skuggan exploderade” skulle kunna vara en reportagebok som den här 

David R Congress skrivit om Carrie White och hennes omvärld.  

På sidan trettioett (26) är det ett tredje avsnitt som kommer från en annan 

fiktiv bok som skulle kunna vara ett reportage. Titeln är ”Carrie: Telekinesins 

mörka gryning” och den är skriven av den fiktiva författaren Jack Gayer. Av 

titlarna att döma tycks den här handla mer om personen Carietta White medan 

den föregående ”Skuggan exploderade” snarare handlar om fakta om den 

händelse som romanen kretsar kring. Avsnittet som är skrivet av Jack Gayer (26) 

börjar med en beskrivning av en person, Estelle Horan. Det skulle kunna vara 

skrivet i ett karaktärsperspektiv. Det är i andra stycket, får hennes ansikte ett 

plågat uttryck, som texten vittnar om en intervjusituation och säger Estelle 

Horan till mig är ett specifikt tecken på en text som föranletts av en intervju.  

På sidan 174 (31) återfinns det sista avsnittet jag benämnt under genren 

reportage. Avsnittet i sig är egentligen en rapport: 

”Undersökningskommissionens rapport”. Det är dock taget från något som 

skulle kunna klassas som reportage: ”[…] hämtad ur Den svarta vårbalsnatten 

[…]”. I ett reportage kan författaren blanda skrivsätten. Han eller hon kan skriva 

på ett mer litterärt vis eller informerande av fakta (Aare, 2011: 28). I det här 

fallet är det en rapport som informerar läsaren om vad som sagts i ett förhör. 

     

Översiktsanalys: Journalistisk diskurs och genrerna artikel och 

pressmeddelande 

 

Det finns tre avsnitt som jag placerat under journalistisk diskurs och genre 

artikel. Två av dessa är tydligt en artikel. På sidan 232: (33) ”Ur Lewiston Daily 

Sun, söndagen den 7 september” och på sidan 164: (30) ”publicerad […], som en 

artikel […]”. I den först nämnda får vi reda på att texten är tagen ur just en 

artikel, publicerad i nämnd tidskrift.  Den andra är skriven av en person som vi 

får veta är ”Norma Watson”. Det skulle även kunna klassas som reportage. Det 

är troligt längden på hela texten som är avgörande för att det är en artikel. En 

artikel och reportage kan skrivas på liknande sätt med skillnaden att ett reportage 

i allmänhet är längre till omfång (Aare, 2011: 19).  
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Det tredje avsnittet som jag placerat under genren artikel kan vara något 

svårdefinierad. (27) Titeln är ”Telekinesi: analys och slutsats”. Det framgår att 

texten är tagen ur en vetenskaplig årsbok, skriven av den fiktiva författaren Dean 

DL Mcguffin. Min tolkning av just den här texten är att det är en något 

debatterande artikel kring den här förmågan, telekinesi. Den andra meningen 

Givetvis kan man förstå, visar på att författaren inte riktigt håller med om vad 

vetenskapsmän sagt om ämnet. De två frågorna i de sista meningarna visar på 

detsamma. Min tolkning är som så att det är en debatterande artikel som den här 

skribenten skrivit om förmågan telekinesi, och att artikeln är ett bidrag till den 

vetenskapliga årsboken. Anledning till att jag sätter den inom en journalistisk 

diskurs är att det ändå kan ses som en nyhet. Skribenten (Mcguffin) har troligen 

skrivit artikeln på grund av Carrie Whites förmågor och händelsen som 

inträffade i kölvattnet av dem. 

Det finns en annan typ av journalistisk genretext i romanen: 

pressmeddelandet. (32) Det är ingen artikel som skrivits dagen efter en händelse. 

Det är någonting som gått ut till allmänheten nu: ”En brand som man ännu inte 

fått kontroll över rasar just nu i Ewenläroverket”. I de avsnitt som jag 

undersöker i den här uppsatsen är det två av dessa som är pressmeddelanden. 

Det är två meddelanden som gått ut i stunden för händelsen. De anmärkta 

klockslagen är en annan markör för detta.      

 

5.2 Ramar 
 

Den yttre ramen i det här fallet är romanen Carrie, en skräckroman, skriven av 

författaren Stephen King. Den yttre ramen är hur skräck/ spänningsromaner och 

romaner överhuvudtaget skrivs.  

Carrie börjar som nämnt med en nyhetsnotis. Notisen berättar att: ”[…] ett 

regn av stenar föll från en klarblå himmel över Carlin street […]”. Vi som läsare 

har ännu inget sammanhang vad det hela handlar om, men stenar som faller ned 

från himlen vittnar om någonting mystiskt och bidrar då i bästa fall till en vilja 

av fortsatt läsning. Huvudpersonerna kommer in i historien, om än på ett diffust 

sätt. Handlingen påbörjas efter notisen. Författaren skriver inte direkt ut att det 

handlar om en mobbad/ utsatt sextonårig high school- elev som har telekinetiska 

krafter – och vad det innebär. 

Romanberättelsen fortsätter framåt med avbrott som beskriver annat 

runtomkring. Läsaren får reda på mer om karaktärerna och deras tidigare liv. 

Läsaren får ledtrådar till vad som kommer att hända. Det är typiskt för alla 

sorters romaner. Mottagaren vill inte ha all information på ett bräde. Det kan 

vara olika tidsflöden och historien kan berättas ur olika vinklar. På första sidan 

är det bra att börja med någonting som gör att läsaren inte vill lägga ifrån sig 

boken utan istället fortsätta. Det är den yttre ramen. Den inre ramen är då hur 

författaren valt att göra av anledning för sitt syfte med just den här berättelsen.  

Det finns alltså avsnitt som skulle kunna placeras i ett annat textforum än den 

aktuella romanen. I första avsnittet av ”Ur skuggan exploderade […]” 

underbygger författaren att någonting kommer att hända, på grund av 

huvudkaraktärens förmågor. Författaren har valt att göra det på ett sätt som 

skulle kunna platsa i en journalistisk genre, trots att han skulle kunna göra det ur 

ett berättarperspektiv som är vanligare i romaner. Han skulle själv kunna gå in i 

historien, som berättare, och underbygga vad som komma skall, men han väljer 
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att göra på det här sättet. Det är ett exempel på inre ram. Författaren har en 

självständig tanke med just den här romanen och för att få fram det väljer han 

det här angreppssättet. 

 

5.2  Tilltal, omtal, närhet och distans  

 

Nyhetsnotisen i början har inget tilltal till mottagaren. Den är där och talar om en 

händelse. Vi som läsare har ännu inget sammanhang alls.  

Stycket på sidan tio och elva (23, 24) är mestadels skrivet i ett objektivt 

berättarperspektiv. Vi som läsare får reda på miljö och händelse, men inte vad 

som händer i karaktärernas inre liv, bortsett från två meningar som faktiskt utgår 

från huvudkaraktärens tankar. Författaren tolkar händelsen utifrån sin 

berättarröst.   

På sidan tjugosex (25) där handlingen utgörs av ett karaktärsperspektiv får vi 

som läsare, genom omtalet, veta vad karaktären gör: ”Hon gick med nedböjt 

huvud och försökte att inte tänka på något”. Omtalet här tillsammans med 

berättarens tolkning: ”[…] som en bil med fel på förgasaren” ger en annan bild 

av karaktären än vad vi får veta om hennes tankar senare. ”Alla hatar de och de 

slutar aldrig. De tröttnar aldrig på det.” ger samma bild av karaktären som 

omtalet. Vad vi däremot får veta någon rad senare ger en helt annan bild: ”Att få 

tänka sig Chris Hargensen helt blodig […]. Fint. Fint. Det skulle vara fint.” 

Omtalet och de två första kursiverade meningarna visar på en utsatt och kanske 

annorlunda person. De nästkommande kursiverade meningarna kan även de visa 

på en utsatt person, men istället för att vara utsatt och vek, visar det på andra 

personlighetsdrag. Den ofullständiga meningen: ”(vår frälsare from och mild)” 

visar ännu mer, tillsammans med de kursiverade meningarna, på en kluven 

person. Det här bidrar också till en mer verklighetsgrundad karaktär eftersom 

alla människor har olika sidor.  

På samma sida, tjugosex, (25) benämns huvudkaraktärens mor inte med 

namnet, utan istället med benämningen ”Mamma”. På sidan sextiotvå (28) i 

avsnittet taget från ”Skuggan exploderade” benämns samma karaktär med 

namnet, Margaret White. Det är också ett helt annat tilltal i det avsnittet. På 

sidan tjugosex (25) utgår berättarrösten ifrån huvudkaraktären. På sidan 

sextiotvå (28) är det ett objektivt återberättande om karaktären Margaret White; 

om avsnittet faktiskt skulle vara tagit från ett reportage så skulle en person aldrig 

benämnas med ”Mamma”, det är inte ett journalistiskt sätt att skriva på. På sidan 

tjugosex visar benämningen av Margaret White på en kluvenhet tillsammans 

med den andra informationen vi får om huvudkaraktären. Margaret White är 

naturligtvis Carries mamma, men benämningen ”Mamma”, vilket får tolkas som 

Carries, vittnar ändå inte om ett ömt förhållande karaktärerna emellan. 

Benämningen bidrar dels till närhetsskapande mellan de två karaktärerna men 

också till en distansering. I en ren biologisk synvinkel kan ingen vara närmare en 

annan person än dennes mor, men tillsammans med det andra vi får veta om 

Carrie skapar benämningen i det här fallet också en känsla av distans: en 

biologisk närhet, men en mental distans. Den kluvenhet som visas mellan Carrie 

och hennes mor bidrar för läsaren till ett skapande av spänning, vilket är ett 

avgörande moment för den här typen av romangenrer.    

Artikeln på sidan 232 (33), ”Ur Lewiston Daily Sun […]”, är skriven i ett 

återberättande, objektivt perspektiv. Det är en artikel som berättar om tillståndet 
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efter den händelse som har med huvudkaraktären och dennes förmågor att göra. 

Skribenten syns inte i texten. Den är som notisen på första sidan. Den berättar 

bara om någonting. Det är ännu ett exempel på inre ram.  

På sidan 174 (31) är det endast dialoger. Vi som läsare vet ingenting om de 

personer som dialogerna rör. Vi får i anföringen veta i någon mån sammanhang; 

vi får veta att det är ett vittnesmål till en undersökningskommission. Vi får dock 

inget direkt sammanhang. Vi får inte veta det rumsliga och kan därför inte se det 

framför oss. Framställningssättet är samtidigt inte vad som normalt ses i romaner 

och noveller. På sidorna 171/172 (32) återfinns de två pressmeddelanden. Inte 

heller här har vi något rumsligt sammanhang. Det är ett muntligt rapporterande 

om en händelse, när händelsen skedde. Det kan vara antingen i radio eller på Tv, 

eventuellt båda två nyhetskanalerna. De två meddelanden är precis som 

föregående inte något som vanligtvis finns i skönlitterära verk. Vi som läsare får 

inget rumsligt sammanhang. Pressmeddelande och rapport är samtidigt inte vad 

som normalt ses i skönlitterära berättelser; det innebär eventuellt att läsaren inte 

heller förväntar sig något sådant vetande.  

I artikeln på sidan 165 (30), ”Vi överlevde […]”, får vi en persons (Norma 

Watson) synvinkel på en händelse. Av titeln att döma handlar artikeln om flera 

personer, gissningsvis endast under den här personens synvinkel. Det är samma 

perspektiv på sidan åttiotvå: ”Ur mitt namn är Susan Snell […]”. Vi får en 

persons synvinkel på en händelse. På sidan femtiotre i avsnittet: ”Ur Telekinesi: 

[…]” är det också ett karaktärsperspektiv. I Artikeln på sidan 165 (30) och 

avsnittet på sidan åttiotvå är det ett tydligt karaktärsperspektiv skrivet med ett 

jag. På sidan femtiotre (27) visar språkliga markörer såsom ”tråkigt nog” i första 

meningen och ”Givetvis kan man förstå bestörtningen, […]” på att det är ett 

karaktärsperspektiv. Det finns ett jag i texten som inte skrivs ut. Detta avsnitt är 

debatterande i sin framtoning, medan de andra två är berättande. Det skulle 

kunna vara en anledning till det osynliga jaget. 

 

Sammanställning 

 

I flera av de avsnitt jag kategoriserat som en journalistisk diskurs så handlar det 

om ett objektivt återberättande. Det litterära avsnittet, artikeln på sidan 165 (30) 

och avsnittet ”Ur telekinesi […]” på sidan femtiotre (27), är inte objektiva, men 

det finns ingen berättarröst som i de skönlitterära avsnitten. Författaren (Stephen 

King) syns inte.  

På försättsbladet till romanen så står det författarens namn och bokens titel. 

Under titeln står ”En rysare om det undermedvetnas krafter”. Vi vet att det här är 

ett skönlitterärt verk, skriven av Stephen King – det är den yttre ramen. Den inre 

ramen kan utläsas av benämningen ”En rysare om det undermedvetnas krafter”. 

Vi kan dela upp satsen i ”En rysare” och ”om det undermedvetnas krafter”. ”En 

rysare” vittnar om en episk, fiktiv berättelse, och ”om det undermedvetnas 

krafter” vittnar om att det handlar om någonting som är sant. I själva verket är 

det inte sanning, men det skulle kunna vara det utifrån benämningen. Jag har 

kategoriserat vissa delar som reportage. Om de faktiskt skulle sättas in i en 

journalistisk diskurs så skulle genren bli reportage, eller reportagebok. Efter min 

analys skulle hela romanen kunna gå som en reportagebok. 

I de skönlitterära avsnitten, även på sidan tjugosex (25) där berättaren utgår 

från huvudkaraktären och vi får veta hennes tankar, finns där ett 

berättarperspektiv som skiner igenom. På sidan tio (23) är det väldigt tydligt: det 
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är ett objektivt utifrån perspektiv, som om någon varit där och registrerat 

händelseförloppet. Om romanen faktiskt skulle vara en reportagebok så innebär 

det att berättaren har skrivit om den här huvudpersonen och händelsen som 

inträffade i staden där det utspelar sig. Berättaren har tagit med andras verk som 

beskriver händelsen och placerat in artiklar, pressmeddelande och vittnesmål. 

För de skönlitterära delarna av romanen så borde berättaren gjort en föregående 

research där han intervjuat människor som känt den här personen, Carrie White. 

Han har förmodligen också läst andra artiklar som berör intrigen men som han 

inte tagit med i själva berättelsen; det här har han gjort för att kunna sätta sig in i 

vad han ska skriva om och kunna gestalta de skönlitterära delarna. Det är inte 

ovanligt i journalistiken att göra på det sättet när det handlar om 

reportageskrivande.  

Med tanke på analysverktygen närhet och distans så bidrar den valda stilen 

över huvudtaget till att författaren distanserar sig från sin text. Han tar in artiklar, 

pressmeddelande och andra texter som han inte har skrivit själv. Han låtsats som 

om han inte har skrivit dem. Det blir då ett journalistiskt skrivsätt, trots att det i 

själva verket är skönlitteratur (Aare, 2011: 59).  
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6 Diskussion och slutsats 

 
I det här kapitlet jämför jag vad jag fått fram i tidigare kapitel med de tre 

språkvetenskapliga analyserna som finns beskrivna i uppsatsen. Jag gjorde en 

uppdelning av jämförelserna med en sammanställning under sista rubriken.   

 

 

 

6.1 Den hedervärde mördaren – Carrie 

 
De perspektiv som finns i Jan Guillous roman beskrivs som det starka, svaga och 

berättarens perspektiv. Alla dessa perspektiv har ett s.k. rumsligt sammanhang. Det 

är något som är vanligt i romaner och noveller. Vi som läsare känner att vi är 

närvarande i texten, som om vi står bredvid och ser på (Hellberg, 2005: 30). I 

Stephen Kings roman Carrie finns detta rumsliga sammanhang i de skönlitterära 

avsnitten. Vi får på sidan tio (23) en bild av vad som sker: ”fyllt av rop och ekon 

[…]”, ”[…]vände och vred på sig […]”, ”[…] de vita tvålbitarna gå ur hand i hand 

[…]” och ”Det föll vått ner över hennes ansikte och hon stod bara där med huvudet 

framåtböjt […]”. Det är på samma sätt i avsnittet på sidan tjugosex (25) där vi får 

veta att Carrie är på väg hem och får en beskrivning av var vi är någonstans: ”[…] 

nerför Ewen Avenue och över gatan [...]”. I resterande avsnitt av romanen finns det 

inte något direkt rumsligt sammanhang. Det är mer av ett berättande om någonting. 

Det är inte så att läsaren visas vad som händer. I avsnittet på sidan sextiotvå (28): 

”Margaret White föddes och växte upp i Motton, en liten stad […]”, får vi veta att 

karaktären växte upp i staden Motton. Ett rumsligt sammanhang är det inte. Vi vet 

inte hur staden ser ut, mer än att den är liten. Det är alltså ett berättande om den här 

karaktären. Det är inte så att vi får se karaktären som liten. Artikeln på sidan 165 

(30), skulle kunna ha något av ett rumsligt sammanhang: ”[…] jag stod vid 

dörrvakternas bord alldeles innanför huvudingången och såg på scenen […]”, 

”[…] tillsammans med Tina Blake och Stella Horan […]”. Vi får veta var talaren 

befinner sig och att hon står tillsammans med två andra tjejer. Det är ändå inte 

riktigt på samma sätt som på sidan tio (23) där vi som läsare är med i 

omklädningsrummet.  

Det ser ut på samma sätt i pressmeddelanden på sidorna 171/172 (32) och 

vittnesmålet på sidan 174 (31). På liknande sätt ser det ut i de andra avsnitt som jag 

benämnt under journalistisk diskurs, samt den litterära diskursen. Det är 

informerande och berättande utan att visa för läsaren vad som hänt. Det gestaltas 

inte. Gestaltning är något som hör till det vanliga i episka, skönlitterära berättelser, 

som romanen Carrie i själva verket är. Gestaltning är också vad som används mest 

i reportageberättelser, med den skillnaden att de gestaltande scenerna inte sällan 

blandas med andra, av mer berättande eller informerande karaktär (Aare, 2011: 

28f). Det är vad som finns i den här romanen. De skönlitterära delarna är 

gestaltade, dvs. vi som läsare ser händelseförloppet framför oss. De delar som jag 

avgränsat från de skönlitterära är mer berättande eller informerande.   
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6.2 Normbrytning i skönlitterär text 

 
Jag påstod i förra kapitlet, analys, att inte bara vissa delar skulle kunna tas ur sitt 

sammanhang och sättas in i en journalistisk diskurs, utan faktiskt hela romanen. 

Hela romanen skulle kunna tas ur sitt skönlitterära sammanhang och sättas in i den 

journalistiska diskursen som en reportagebok. Det är på grund av blandningen av 

gestaltande och informerande avsnitt.  

Widmark skriver om i sin undersökning att en dialektal användning av språket i 

romaner är en normbrytning; det är inte vanligt i skönlitterära texter och därför en 

normbrytning av koden (Widmark, 2000: 46). Det är detsamma som Stephen King 

har gjort i sin debutroman, med skillnaden att han har brutit mot den skönlitterära 

normen ifråga om diskurs.  

Sara Lidmans roman handlar i mångt och mycket om vanliga problem som kan 

uppstå för vanliga människor, men genom att placera händelseförloppet i en 

norrländsk by och låta karaktärernas språk synas i texten får romanen en specialitet. 

Widmark analyserar Lidmans val av dialektalt språk som ett sätt att skriva romanen 

på ett så sant sätt som möjligt (Widmark, 2000: 48f). ”Resultatet av denna svåra 

balansgång blev en roman som kom att präglas av stor äkthet och närhet. En 

västerbottnisk by blev levande för hela Sverige.” (Widmark, 2000: 60) 

Stephen Kings roman handlar även den egentligen om ett relativt vanligt 

problem. En tonåring som är utsatt i skola och hemma är inte någon väldigt ny idé. 

Om skräckgenren läggs till så handlar romanen även om övernaturliga krafter hos 

en person. Övernaturliga krafter är vanligt i den här typen av berättelser. 

De flesta som skriver romaner och noveller vill att den som läser deras alster ska 

få en känsla av att det är sanning. Det är något som det journalistiska greppet som 

King gör i sin roman bidrar till. Romanen Carrie får en större verklighetsanda. Om 

vi tänker att de journalistiska avsnitten istället skrivits i någon av de perspektiv som 

använts i Guillous roman den hedervärde mördaren; det hade inneburit ett enbart 

episkt och skönlitterärt framställningsätt, alltså osanning. Ett reportage är som 

tidigare nämnt en sann berättelse (Aare, 2011: 19).    

 

6.3  Popularitet 

 
Romanen Carrie skrevs och gavs ut första gången på 70- talet, (80- talet i Sverige). 

Det har gjorts inte mindre än tre filmer baserade på romanen, varav den sista utkom 

år 2013. Den upplagan av romanen jag själv använt i min uppsats är en nyutgåva 

från 2009. Historien om den utsatta telekinetiska high- school tjejen, Carietta 

White, blev och tycks fortfarande vara populär, trots att den eventuellt kräver mer 

av läsaren på grund av valet av diskurs i en del avsnitt. Sara Lidmans roman 

Tjärdalen blev även den mycket populär, trots den dialektala språkanvändningen 

som ställer nya krav på läsaren (Widmark, 2000: 49). Novellen Pälsen av Hjalmar 

Söderberg är ett annat exempel på ett episkt, populärt verk. Novellen blev en 

klassiker och läst även i modern tid, trots ett gammaldags språkbruk på grund av att 

novellen skrevs i början av 1900- talet. Novellen har inte heller den någon komplex 

intrig (Cassirer, 2000: 118).  

Dessa tre episka historier: Carrie, Tjärdalen och Pälsen blev alla populära. De 

handlar om utsatthet, problem i vardagslivet samt otrohet. Det är vanliga och 

mänskliga problem allihop och övernaturliga krafter är ett vanligt inslag i 

skräcklitteratur. Dessa berättelser är alltså i grund och botten egentligen inte så 
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märkliga. Vad berättelserna har gemensamt som är mer ovanligt är vad som har 

med stilen att göra. I Lidmans roman är det språkanvändningen. I Söderbergs 

novell är det användningen av kontraster och det faktum att vi som läsare vet mer 

än huvudpersonen. I Carrie är det användandet av journalistiska genrer som gör 

romanen speciell.  

 

6.4  Slutsats 

 
Den första frågeställningen i den här uppsatsen var, vad det finns för diskurs/- er i 

romanen Carrie som avviker ifrån den skönlitterära diskursen. Svaret är att det 

finns journalistisk och litterär diskurs förutom den skönlitterära diskursen. 

Den andra frågeställningen var, vad detta gör för handlingen. Svaret på det är 

dels att författaren distanserar sig från texten. I de avsnitt som avviker från den 

skönlitterära diskursen får vi som läsare del av historien i en berättande/ 

informerande framställning snarare än gestaltande. De avsnitt som kategoriserats 

under en skönlitterär diskurs är gestaltande och vi som läsare får ett rumsligt 

sammanhang, vilket hör till det vanliga och förmodligen är vad en van läsare 

förväntar sig i ett skönlitterärt verk som Carrie. Diskursbrytningarna blir en 

chansning från författarens sida gentemot läsaren, samtidigt som dessa avsnitt 

innehar normerna för journalistisk/ litterär framställning och därmed kan innebära 

att läsaren faktiskt inte förväntar sig normerna för skönlitterära verk.  

Den tredje och sista frågeställningen var, vad diskursöverträdelserna gör för 

romanen som helhet. Svaret på det är att romanen får med verklighetsanda. Den 

blir som en reportagebok och reportage är historier från verkligheten.  

 

En diskursbrytning är en form av normbrytning. Romanen Tjärdalen innehar en 

annan typ av normbrytning. Det gör att Tjärdalen, precis som Carrie, blir mer 

verklig. Det ger också en ny vinkel på en i övrigt annars vanlig historia. Novellen 

Pälsen innehar även den en annorlunda stil och av samma anledning en typ av 

normbrytning. I det fallet kastar den ett nytt ljus på otrohet och moraliska 

värderingar. Stilen gör att läsaren känner sig medskyldig till ett tragiskt slut och att 

en mellan raderna skriven seger, som huvudkaraktären gör, blir synlig.  

I en övergripande synvinkel på vad diskursöverträdelser kan göra för 

skönlitterära verk är att det kan ge läsaren en ny läsupplevelse. Det kan ge en ny 

synvinkel på ett s.k. gammalt problem; det kan vara ett sätt att få med sig läsaren 

genom hela historien. Det kan vara ett sätt att skapa empati för historiens 

karaktärer: vi som läsare känner att det är på riktigt och får därav större inlevelse 

och empati. 

Diskursöverträdelser kan vara början på ett lekfullare och mer varierat 

prosaskrivande – och läsning.       
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