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Sammanfattning 

Detta är en sociolingvistisk undersökning av svensk skönlitteratur inom genren 

kriminalfiktion. Undersökningen är indelad i tre olika analyser som belyser olika delar av 

det valda materialet, två böcker inom genren kriminalfiktion. 

Den första analysen är en berättarteknisk analys baserad på dramaturgiska begrepp och 

principer. Vi undersöker dels vilka berättartekniker som används i de valda böckerna, 

dels hur rollistan är uppbyggd i respektive bok.  

Den andra analysen är en genusteoretisk analys av genus i det valda materialet och 

personerna som förekommer i texten. I den första delen av genusanalysen diskuterar vi 

olika aspekter av kön och genus som förekommer i respektive bok. I den andra delen 

undersöker vi på vilket sätt personernas egenskaper är könskodade och hur de förhåller 

sig till stereotyper.  

Den tredje analysen är en kritisk diskursanalys som undersöker vilka diskurser som 

förekommer i böckernas teman. Temana är valda från böckernas undertexter och är 

därmed inte konkret utskrivna i texten. Den undersöker också vilka maktrelationer det 

finns mellan diskurserna inom ett tema och hur motsvarande diskurser fungerar i 

samhället samt vilken maktrelation som förekommer mellan läsaren och boken. 

 

Nyckelbegrepp: berättarteknik, genus, genusanalys, diskurs, makt, kritisk diskursanalys 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Den svenska kriminalromanen har nått stor framgång både i Sverige och runt om i 

världen. Majoriteten av alla nyutgivna böcker tillhör kriminalgenren och deckarna toppar 

bästsäljarlistorna (Wikberg 2016, s. 38). Detta till den grad att svensk kriminalfiktion har 

blivit en helt egen genre. Man talar ibland om det svenska deckarundret, den genre som 

satt Sverige på den litterära kartan. Genren kriminalfiktion är inte begränsad till 

litteraturen. Den dominerar även inom svensk film och TV. Majoriteten av nyproducerade 

svenska serier rör sig inom kriminalfiktionen. 

Litteratur har alltid haft förmågan att påverka sin läsare, kriminalromaner är inget 

undantag. Den stora spridningen och populariteten gör kriminalfiktion till ett tacksamt 

ämne att studera – oavsett vilken aspekt man väljer att undersöka. 

Redan från början hade vi ett intresse att undersöka vilka komponenter som bygger upp 

en historia, hur de påverkar berättelsen och vilka idéer de förmedlar. Olika genrer kommer 

med olika så kallade genrekonventioner. Därför valde vi att fokusera på två böcker av 

samma genre. Då vi ville att böckerna skulle vara skrivna på svenska av svenska författare 

blev det naturligt att välja kriminalfiktion.  

 

1.2 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka svensk kriminalfiktion för att ta reda på hur olika 

berättartekniska tekniker kan användas för att bygga upp en text. Vi vill också ta reda på 

hur personerna i boken presenteras ur ett genusperspektiv och vilka möjliga konsekvenser 

som kan uppstå utifrån den presentationen. Slutligen avser vi undersöka hur 

maktrelationer som presenteras i böckerna har för innebörd i förhållande till läsaren. Vi 

vill också undersöka hur presentationen av diskurser kan påverka motsvarande diskurser 

i samhället. 

 

1.3 Frågeställningar 
 Vilka berättartekniker används för att bygga upp narrativet, finns det skillnader och 

likheter mellan böckerna? 

 Hur appliceras genuskodade egenskaper på kvinnliga och manliga personer? 

 Vilka diskurser och maktrelationer förekommer inom böckernas underliggande 

tematik? 

 

1.4 Material 
Materialet vi har valt att undersöka är Måltavla skriven av Ingrid Hedström och Mästare, 

väktare, lögnare, vän skriven av Christoffer Carlsson. I urvalet av materialet användes 

DNs topplista (Dagens Nyheter 2015) över bästsäljande kriminalromaner under 2015. Vi 

valde att använda DNs topplista för att material skulle vara så aktuellt som möjligt. I listan 

fanns det en blandning av svenska och utländska författare, därför valdes den första 

svenska kvinnliga författaren och den första svenska manliga författaren i listan. En 

svensk författare definierar vi som en författare som är boende och verksam i Sverige 

samt skriver på svenska. Vi valde en manlig och en kvinnlig författare för att få bredd på 
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materialet. Målet är att undersöka om det finns några skillnader i texternas innehåll och 

uppbyggnad som är baserat på kön. 
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2. Teori 
En skriven text är enligt oss på många sätt en reflektion av författarens psyke. Detta är 

tydligare i skönlitterär text som saknar formella regler och formas därför enligt vår 

erfarenhet i högre grad av skribentens tidigare upplevelser. Det i jämförelse med till 

exempel journalistiskt och akademiskt skrivande som har högre krav på formalia och 

objektivitet (Sundgren 2013, s. 318–319). Därför anser vi att det är viktigt att vara 

medveten om vilka teorier och idéer kring manligt och kvinnligt som förekommer i 

samhället. 

För att kunna bedöma om dessa uppfattningar förekommer i de valda böckerna använder 

vi genusteorier om manliga och kvinnliga egenskaper. Då manliga och kvinnliga 

egenskaper värderas olika är det viktigt att vara medveten om på vilket sätt de värderas 

och varför de värderas olika. 

Utöver genus förekommer även andra typer av maktrelationer. Dessa har vi valt att 

undersöka genom att studera tre underliggande teman i varje bok. Vi undersöker 

respektive tema utifrån en kritisk diskursanalys. I analysen utgår vi från Foucaults 

maktteori som menar att makt uppstår i relationer. Vi menar att dessa maktrelationer 

existerar hos diskurserna inom ett tema, mellan bokens teman och verkligen och mellan 

boken och läsaren. Vi fokuserar på tre teman som inte är uppenbart utskrivna i texten. 

 

2.1 Kön och genus 
Det har länge funnits olika åsikter om vad som skiljer kvinnor från män och vad 

skillnaden beror på. Freud menade på sin tid att skillnaderna mellan könen berodde på 

skillnaderna i anatomi. Något senare forskning har sedan dess nyanserat. Inom det 

psykologiska fältet har man hittat skillnader som rör spatial förmåga och verbal respektive 

icke-verbal kommunikation. Män tillskrivs ofta en hög spatial förmåga, vilket är 

förmågan att uppfatta saker tredimensionellt från ett tvådimensionellt stimuli – till 

exempel en bild. Kvinnor tillskrivs å andra sidan hög kommunikativ förmåga, det handlar 

om både verbal och icke-verbal kommunikation. Som icke-verbal kommunikation räknas 

kroppsspråk och mikrorörelser i ansiktet. Det finns dock inga entydiga bevis för huruvida 

dessa skillnader är genetiska eller miljöpåverkade (Schustack 2011, s. 351–354). 

Kön används för att beskriva det biologiska könet och de egenskaper som anses ha 

biologiska orsaker baserat på vilket kön en person har. Genus refererar till det sociala 

könet och sociala konstruktioner baserat på kön. Dualismen mellan de två begreppen har 

diskuterats och kritiserats. Kritiker menar att den allmänna uppfattningen om det 

biologiska könet är i sig en social konstruktion. Det skulle göra att kön enbart syftar på 

den fysiska kroppen framför specifika egenskaper som skulle vara specifika hos det ena 

eller andra könet (Edlund 2007, s. 29–31). 

Hirdman (2008, s. 62–63) beskriver maskulinums andra lag genom att visa på mannen 

som normbärande. I samhället betraktas mannen som normen, därför blir kvinnan till sin 

natur den avvikande. Detta tar sig bland annat uttryck genom att mannen tar upp utrymme 

på kvinnans bekostnad. Eftersom mannen är normen upplevs detta vara det normala och 

orsakar ingen eller ytterst lite reaktion. 

Inom sociolingvistiken beskriver man hur genus existerar på tre nivåer: samhällelig, 

interpersonell och individuell. Genus på samhällsnivå handlar om maktrelationerna 
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mellan respektive kön. På interpersonell nivå beskriver genus normer, förväntningar och 

fördomar som finns kring könen. När det kommer till individuell nivå är det viktigt att 

diskutera orsaken till att en individ väljer att följa samhällets normer respektive bryta mot 

sagda normer. Ett samhälles normer och förväntningar på vardera kön är starkt baserat på 

vilka egenskaper en kultur framhäver som positiva och negativa. Därför finns det 

variationer mellan olika kulturer i hur vi ser på kön (Sundgren 2013, s. 163–164). 

I ett test som utfördes på 1970-talet fick omkring 200 deltagare se ett filmklipp på en 

bebis, och beroende på om deltagarna trodde att barnet var en pojke eller en flicka 

värderade man barnets beteende olika (Sundgren 2013, s. 165). I ett annat test (Milles 

2008, s. 30–31) hade man en manlig respektive en kvinnlig talare, båda talade överlag 

under lika lång tid. Deltagarna i testet uppfattade det ändå som att den kvinnliga talaren 

pratade mer än den manlige talaren. Man har också jämfört hur läsare uppfattar en text 

beroende på om läsaren tror att texten är skriven av en man eller en kvinna (Milles 2008). 

Deltagarna fick läsa två nästan identiska texter, med skillnaden att en text utgav sig för 

att vara skriven av en manlig författare och den andra av en kvinnlig författare. Deltagarna 

använde överlag fler negativa beskrivningar för den kvinnliga författaren än för texten de 

fått veta var skriven av en man. Den kvinnliga författarens text beskrevs också som mer 

pratig än den manliga författarens. 

 

2.2 Makt 
När man talar om makt brukar det handla om den sorts maktutövning som kommer från 

en auktoritet. Till exempel chefen på ens jobb eller politikerna i riksdagen. Det kan också 

handla om en maktutövning där en person eller grupp hindras från att utföra en viss 

handling. Lagar av det slaget förekommer inom både demokratier och diktaturer. En mer 

tyst maktutövning kan vara hur ett företag eller ett politiskt parti skapar en åtrå till det 

företaget eller partiet har att erbjuda. Vad som är gemensamt för samtliga av dessa former 

av makt är att de alla utgår från idén om att någon har makt och utövar den mot något 

annan. Principen av denna maktutövning formulerades av Steven Lukes (Börjesson & 

Rehn 2009, s. 51–54). Maktutövning av det här slaget kan delas in i tre kategorier enligt 

Lukes. 

 Hur A direkt påverkar B 

 Vad A hindrar B från att göra 

 Vad A får B att önska och åtrå 

Som motvikt till idén om ensidig makt menar istället Michel Foucault att makt uppstår 

i relationer och interaktioner mellan A och B (Börjesson & Rehn 2009, s. 45–46). 

Foucault menar att makt är mer flytande och föränderlig snarare än statisk vilket tidigare 

hade varit konsensus. Det gör att makt inte är enbart kopplad till en formell auktoritet 

utan också uppkommer i relationen mellan människor och i deras relationer med 

omvärlden. Till exempel har väljarna makt över riksdagen genom att de har möjlighet att 

påverka valutgången. En individ kan välja att strunta i ett förbud och utöva makt genom 

olydnad. En konsument har makt över företaget genom att välja att avstå från företagets 

produkter. En konsument kan också utnyttja ordinarie och sociala medier för att utöva 

makt mot ett företag. Foucault menar också att det uppstår maktrelationer mellan 

individer i vardagen. Till exempel har en förälder makt över barnet, barnet har också 
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möjlighet att utöva makt mot föräldern. En lärare har makt över eleverna, eleverna kan 

dock välja om de ska ta till sig av undervisningen eller inte (Börjesson & Rhen 2014, s. 

25). Makt utövas mellan individer utan att individerna själva är medvetna om 

maktutövningen. 

 

2.3 Kritisk diskursanalys 
Den vanligaste beskrivningen av diskurs är att det handlar om språkliga och sociala 

praktiker. Från början menade man dock att endast talat och skrivet språk kunde betraktas 

som diskurser (Bergström & Boerus 2012, s. 356–357, 391). Det var först när Fairclough 

introducerade idén om att diskurser är del av sociala praktiker som begreppet vidgades 

till att omfatta både språkliga och sociala normer (Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). 

Fortfarande skiljde man på icke-diskursiva och diskursiva praktiker, Foucault 

förespråkade den uppdelningen innan han senare ändrade sig. Han menade då att allt är 

diskurser som består av sociala system, både socialt och språkligt. Diskursanalysen 

syftade till att studera dessa sociala och språkliga praktiker. Detta gjordes utan att göra en 

analys av vilket maktförhållande det finns mellan olika diskurser. Därför utvecklades 

kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen utgår från att det finns ett 

maktförhållande mellan olika diskurser. Den kritiska diskursanalysen ska därför utöver 

att analysera vilka diskurser som förekommer inom en given kontext också undersöka 

maktförhållandet mellan de förekommande diskurserna. När man gör en kritisk 

diskursanalys kan man välja att utgå från antingen Faircloughs eller Foucaults teorier. 

Fairclough utgår ifrån den klassiska beskrivningen av makt där man använder sig av 

Lukes tre maktdimensioner (se 2.2 Makt). Foucault utgår istället från sin teori om att makt 

uppstår i relationer. Därför undersöker man också hur diskurserna står i relation till 

varandra och hur maktbalansen ser ut. 
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3. Metod 
3.1 Berättarteknisk analys 
Den berättartekniska analysen kommer att fokusera på två övergripande element som 

används för att skapa berättelsens struktur. Respektive element utgör grunden för att ge 

en berättelseform. Beroende på hur elementen används kan en text se väldigt olika ut. 

Inom genrelitteratur finns vissa förväntningar på hur en berättelse ska struktureras 

(Pusztai 2013, s. 75–77); dessa förväntningar kallas vanligtvis för genrekonventioner. 

Genrekonventioner är till skillnad från klichéer det som definierar genren och kan vara 

avgörande för vilka berättartekniker som används i texten. 

Narrativ är den berättande texten, den beskriver vad som händer, när det händer och var 

berättelsen utspelar sig (Pusztai 2013, s. 132–134). Genom att studera narrativets 

komponenter går det att diskutera hur textens innehåll är berättat. Dessa komponenter 

består av olika berättartekniska grepp som används för att forma texten. De 

berättartekniska begrepp vi har valt är följande 

o Anagnorisis – beskrivs enligt Aristoteles (Pusztai 2013, s. 22) som igenkänning eller 

insikt. Huvudpersonen eller någon annan i berättelsen ser sambanden mellan olika 

saker och avslöjar på så sätt fenomenets sanna natur. Inom dramaturgin anses 

anagnorisis vara ett av de viktigaste dramaturgiska verktygen i en text. 

o Anakronism – historien framförs inte i kronologisk ordning. Istället hoppar den 

mellan olika tidpunkter som ligger både före och efter berättelsens huvudsakliga 

narrativ (Pusztai 2013, s. 22). 

o Analog – något är parallellt och är av motsvarande betydelse (Pusztai 2013, s. 23). 

o Avslut – slutet av en berättelse. Det finns två huvudsakliga sätt att avsluta en 

berättelse, avrundat slut och hängande slut (Pusztai 2013, s. 28–29). Ett avrundat slut 

betyder att berättelsens alla trådar knyts samman och intrigen får en slutgiltig 

uppgörelse. Ett hängande slut betyder att berättelsen avbryts innan den slutgiltiga 

uppgörelsen. Detta kan uppnås genom att bryta mitt i texten eller genom att använda 

en brygga. I båda fallen är syftet att berättelsen ska återupptas i nästa del. 

o Entydig tendens – kan beskrivas som berättelsens fokus (Pusztai 2013, s. 62–63). Det 

är ett tema eller en tes som drivs genom texten där författaren försöker göra en poäng. 

En berättelse förväntas ha ett fokus och alla komponenter av texten, till exempel 

scener och dialog, ska vara nödvändiga för att driva textens fokus framåt. 

o Exposition – presentera bland annat tid, plats och den grundläggande konflikten 

(Pusztai 2013, s. 64). 

o Fokalisering – den röst med vilken en historia berättas. Detta kan syfta på vilket 

berättarperspektiv som används eller på den person genom vilken händelserna 

förmedlas (Pusztai 2013, s. 68–69). 

o Fördröjning – författaren håller inne med information till en senare tidpunkt. Syftet 

med fördröjning är att skapa spänning och nyfikenhet hos läsaren (Pusztai 2013, s. 

72). 

o Förebådande – information som delas i texten och som senare i texten är en del av 

lösningen på det problem som uppstått (Pusztai 2013, s. 72). Det kan också handla 

om plantering eller genom att läsaren redan från början får veta slutet. 
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o Grotesk – det finns två olika syften med vilka man väljer att använda just den här 

specifika tekniken. Groteskt syftar till det avvikande, det förvridna och det osmakliga 

(Pusztai 2013, s. 78). Det kan antingen användas bokstavligt, måla upp en bild av 

något vi som läsare ska känna obehag inför, eller så kan det användas för att skapa 

komik, vanligt förekommande inom surrealistisk och absurdistisk 

teaterframställning. 

o Hinder – något som hindrar rollpersonen från att uppfylla sitt syfte eller uppnå sitt 

mål. Ett hinder kan vara antingen konkret eller abstrakt (Pusztai 2013, s. 84). 

o Katalysator – något som skapar en reaktion, i en berättelse är den en person eller en 

händelse som utlöser handlingar som personen annars inte hade utfört (Pusztai 2013, 

s. 97-98) 

o Klimax – när en berättelse når sin absoluta händelsepunkt och inträffar precis innan 

berättelsens upplösning (Pusztai 2013, s. 99). Det är då alla konflikter i boken, filmen 

eller skådespelet når sin kulmen. Helst ska eventuella spänningar och intriger få en 

förklaring här.  

o Konflikt – strid eller motsättning mellan en eller flera parter (Pusztai 2013, s. 102). I 

en text kan det finnas mer än en konflikt, oftast så delas det upp i huvudkonflikten 

och bikonflikten. Bikonflikten ska helst existera i förhållande till huvudkonflikten. 

o Kronologi – ordningen i vilken historien berättas (Pusztai 2013, s. 112). Kronologin 

kan antingen vara rak, allt sker i ordning, eller fragmentarisk, texten hoppar mellan 

olika tidpunkter i berättelsen. 

o Prolog – en form av förord. Oftast förmedlar en prolog information vars innebörd 

blir synlig först längre fram i berättelsen (Pusztai 2013, s. 120). 

o Strategi – en utarbetad plan för att uppnå sina mål. En rollperson kan ha en strategi 

för att få en annan rollperson i en position som är fördelaktig för henom själv (Pusztai 

2013, s. 176–177). 

o Tragedi – kan vara både en genre och en berättarteknik. Som genre sträcker den sig 

tillbaka till antikens Grekland (Pusztai 2013, s. 191) och har som syfte att skapa 

medlidande och empati hos betraktaren. Som berättarteknik är den ofta vagt 

formulerad, trots detta är det vanligt element inom de flesta litterära genrer. Den tar 

sig då uttryck som en personlig tragedi. Traditionellt har en tragedi ofta handlat om 

den mäktiges sociala fall. 

o Upptrappning – en stegring av någon av berättelsens komponenter (Pusztai 2013, s. 

195–196). 

o Villospår – innebär att läsaren leds att tro att en viss handling utgör huvudkonflikten 

och är i själva verket antingen en bikonflikt eller en återvändsgränd (Bondeson 2011, 

s.126–127). 

o Vändpunkt – de tillfällen i en text där en rollperson tvingas att stanna upp och ändra 

riktning (Pusztai 2013, s. 201–202). Det kan också vara tillfällen i texten då något 

som tidigare varit okänt avslöjas och får berättelsen att ta en annan riktning än vad 

den gjorde innan. 

 

Orkestrering, alternativt Rollista (Pusztai 2013, s. 138–140) beskriver personernas 

positioner i berättelsen.  
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o Rollbesättning – personerna som förekommer i en berättelse och vilka roller de har 

tilldelats i texten. 

o Ljus och mörker – kan också beskrivas som den goda och onda sidan i en berättelse. 

Den ljusa sidan består av bokens protagonister och de som bidrar till den ljusa sidan. 

Den mörka sidan består av bokens antagonister och de som bistår den mörka sidan. 

o Första gruppen 

 Protagonist – bokens huvudperson eller personer på den ljusa sidan. 

 Antagonist – bokens huvudperson eller personer på den mörka sidan. 

o Andra gruppen 

 Biroll – fyller en specifik funktion och är ofta återkommande för att fylla den 

funktionen. Till exempel i böckerna om Harry Potter (Rowling 1997–2007) är 

tvillingbröderna Fred och George Weasly biroller vilkas funktion är att bidra 

med humor. 

o Tredje gruppen 

 Statister – har till skillnad från biroller en specifik uppgift snarare än en specifik 

funktion. De kan utföra den uppgiften upprepade gånger men utför aldrig någon 

annan uppgift. 

 

3.2 Genusanalys 
Vi inleder genusanalysen genom att undersöka på vilket sätt genus förekommer i 

respektive bok, genom att ta reda på om det finns en medvetenhet kring genus och om det 

finns eventuella problematiska aspekter baserat på personernas kön. Vi undersöker också 

hur interaktionerna ser ut inom och mellan könen och huruvida det kan finnas 

problematiska aspekter. 

Vidare undersöker vi hur tre personer i respektive bok presenteras (Pusztai 2013, s. 96–

97) med utgångspunkt i Nikolajevas (2013, s. 129) schema för könsstereotyper i litteratur. 

Syftet med schemat är att få en överblick över vilka egenskaper som stereotypt förknippas 

med respektive kön i skönlitteratur. Vi kommer att titta på de fem mest framträdande 

egenskaperna hos varje person. Egenskaperna vi undersöker väljs utifrån personernas 

agerande och hur de framställs i respektive bok. Därefter tar vi reda på huruvida 

egenskaperna betraktas som feminina eller maskulina och vilken betydelse det har för 

personens framställning i texten. 

 

3.3 Kritisk diskursanalys 
Analysen fokuserar på de diskurser som finns inom tre olika teman som förekommer i 

respektive bok. Vi har valt underliggande teman som inte är tydligt framträdande i texten 

utan är en del av undertexten. Utgångspunkten är Michel Foucaults teorier om makt för 

att undersöka hur diskurserna inom ett specifikt tema samverkar med motsvarande 

diskurser i samhället. Där utöver undersöks de maktrelationer som finns mellan de 

diskurser som är närvarande inom samma tema. Vi kommer också att ta hänsyn till den 

maktrelation som uppstår mellan boken och läsaren. 
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3.4 Metodkritik 
Vårt material är begränsat till endast två böcker inom en specifik genre. Därför går det 

inte att göra några generaliseringar baserat på våra resultat. Undersökningen är begränsad 

till böckernas struktur och behandlar inte språket med högre relevans än som bärare av 

berättelsernas struktur. Det gör att vi inte kan göra några uttalanden om hur språket i 

böckerna möjligen kan påverka samhället i stort. 

Kritisk diskursanalys som metod är kraftigt kritiserad av flera orsaker (Bergström & 

Boréus 2012, s. 400–403). Den kritik som är aktuell i vår analys pekar på det faktum att 

diskursanalys som metod är relativistisk. Den är beroende av sammanhang och går inte 

att separera från forskarens personliga åsikter. Det är därför svårt att replikera en 

diskursanalytisk jämförelse och få fram samma eller snarlikt resultat. Dessa nackdelar 

vägs dock upp av det faktum att kritisk diskursanalys lämpar sig väl för att undersöka 

vilka maktrelationer som förekommer i ett specifikt och givet sammanhang. Risken med 

diskursanalys är att man väljer ett för stort material vilket försvårar avgränsningen. Därför 

lämpar sig diskursanalysen väl till vår smala och specifika undersökning. 
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4. Berättarteknisk analys 
4.1 Summering av handlingen i Mästare, väktare, lögnare, vän 
Boken inleds med mordet på Charles Levin vilken fungerar som den sammankopplande 

länken genom boken. Leo Junker, som blivit temporärt avstängd från sin tjänst som polis, 

kände offret som sin mentor och väljer att trotsa arbetsförbudet och reser från Stockholm 

till Bruket för att få en klarare bild av vad som hänt. Där möter han Tove Waltersson, en 

av poliserna på den lokala polisstationen som har ansvar för den pågående utredningen. 

Leo ljuger att han är sänd från rikspolisen och blir således delaktig i mordutredningen. 

Strax därefter upptäcker han att Tove är syster till en kollega han råkade skjuta till döds i 

samband med ett tillslag. Tove själv upptäcker strax därefter att Leo både deltar i 

utredningen olovligen och att det var han som dödade hennes bror. Hon väljer dock att 

inte anmäla honom för tjänstebrott och tillsammans fortsätter de utredningen av mordet 

på Charles Levin. 

Samtidigt får vi ta del av Charles förflutna. Det inleder med Stockholm 1984 då Charles 

är en del av säkerhetspolisen med sin kollega Paul. Charles och Paul är båda indragna i 

en korruptionshärva där de samarbetar med Östtyskland mot pengar. Läsaren får också 

följa Charles åren innan korruptionen i Stockholm. Det är när han som ung polis träffar 

sin första fru, Eva, och tillsammans med henne bildar familj. Det är också de åren Charles 

träffar Paul för första gången. Vilket leder till en olycka där han drogad av Paul kör på 

Eva. Med Pauls hjälp döljer de spåren av olyckan och får det att se ut som att Eva själv 

körde av vägen. Ser på gör Charles dotter Marika. 

I nutiden lyckas Leo genom sin vän Birck få ledtrådar i fallet från John ”Grim” 

Grimberg. Grimberg är Leos förre detta vän som sitter på en rättspsykiatrisk avdelning 

för mordförsök på Leo. På samma avdelning sitter Marika, Charles dotter, dömd för 

mordförsök på sin far och har svår psykos. Tillsammans lyckas Leo och Tove få reda på 

att mördaren är Paul Goffman, Charles gamla kollega. När Leo konfronterar Paul blir han 

skjuten i bröstet. Tove tar upp jakten och när det ser ut som om Paul ska komma undan 

blir hans bil påkörd av en lastbil och han kan arresteras. Leo vårdas på sjukhus för sina 

skador när Grimberg besöker honom för att säga farväl. 

 

4.2 Narrativ – Mästare, väktare, lögnare, vän 
Narrativet i Mästare, väktare, lögnare, vän är uppdelat på tre olika personer. Narrativet 

är ytterligare uppdelat genom olika tidslinjer. Ena delen av narrativet utspelar sig under 

2014 medan den andra delen utspelar sig från 1970-talet till 1980-talet med en scen som 

utspelar sig 2014. Den delen av narrativet som utspelar 2014 följer Leo Junker och Tove 

Waltersson, två poliser som försöker lösa ett mord. Den andra halvan följer Charles 

Levin, offret i mordutredningen. Större delen av boken beskriver mordoffrets 

förehavanden i slutet av 1900-talet. 

Narrativet använder sig av berättartekniken anakronism (Pusztai 2013, s. 22). I Mästare, 

väktare, lögnare, vän används anakronism i skildringen av mordoffret där vi hoppar 

mellan två olika tidpunkter. Den ena tidpunkten börjar i mitten av 80-talet och det är där 

vi introduceras till Charles Levin trettio år innan han mördas. Den andra tidpunkten är i 

början av 70-talet där vi får ta del av de händelser som ledde fram till vad som händer i 

bokens 80-tal. 
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En annan teknik som används för att driva narrativet framåt är fördröjning (Pusztai 2013, 

s. 72). Mästare, väktare, lögnare, vän använder sig av fördröjning i kombination med 

anakronism. Genom att fokusera stora delar av bokens narrativ på mordoffret, som läsaren 

redan vet är död, skapas en fördröjning. Det tillåter också författaren att utelämna mycket 

av den annars utdragna utredningen som skulle riskera att få läsaren att tappa intresse. 

Fördröjningen gör också att det tar lång tid innan det kommer upp några misstankar om 

vem som är den skyldige. Ett exempel på fördröjning är när en tidigare ovän till Charles 

Levin tas in för förhör misstänkt för brottet. Två förhör genomförs vid två separata 

tillfällen i boken (Carlsson 2015 s. 348, 417). Den förhörde lämnar vid båda tillfällena 

information som får sin förklaring först senare i boken. Det sker därmed en fördröjning i 

narrativet som syftar till att skapa intresse hos läsaren. 

En teknik som används i kombination med fördröjning är förebådande (Pusztai 2013, s. 

72). I Mästare, väktare, lögnare, vän återfinns båda varianterna. Förebådande används i 

passagerna som handlar om Charles Levin, framför allt de som utspelar sig i början av 

80-talet. Dessa partier utspelar sig i mitten av de två tidpunkterna. De har placerats innan 

de partier som handlar om Charles innan han blev en korrupt polis och innehåller en 

plantering av händelser som utspelade sig innan den aktuella tidpunkten. Det finns också 

information som får betydelse i de passager som följer Leo och Tove. 

Det finns tre exempel i boken på tillfällen som utgör en katalysator (Pusztai 2013, s. 97–

98) för de inblandade personerna. Det första exemplet är när huvudpersonen, Leo blir 

kontaktad och får veta att hans mentor inom polisen har blivit mördad. Detta får Leo, som 

är avstängd från sin tjänst på grund av missbruk, att bege sig till den lilla 

avbefolkningsorten Bruket. Vilket i sin tur får honom involverad i mordutredningen trots 

att han är de facto avstängd. Mordet på Charles Levin utgör också en katalysator för Tove 

som blir tvingad att konfrontera mannen som dödade hennes bror, Leo. Det andra 

exemplet och tredje exemplet är båda katalysatorer för Charles. Den ena katalysatorn är 

när hans hustru dör i en bilolycka där han själv körde bilen efter att ha blivit drogad. Den 

andra katalysatorn är Paul Goffman. Paul utgör en dubbelkatalysator för Charles då han 

både utlöser de handlingar som leder till Eva Levins död och de handlingar som får 

Charles att gå från en hederlig till korrupt polis. 

I Mästare, väktare, lögnare, vän finns både den personliga tragedin och det sociala fallet 

(Pusztai 2013, s. 169). Den personliga tragedin finns i passagerna som handlar om Tove. 

En del av grunden för hennes person är förlusten av hennes bror som blev skjuten av en 

kollega, Leo, och hon försöker hämta sig från sorgen. Det sociala finns hos Charles Levin. 

Här handlar det om hur förlusten av hustrun inte bara blir en personlig förlust utan också 

bidrar till Charles sociala fall. 

I boken förekommer det en passage där Tove bryter mot sin roll (Carlsson 2015 s.179–

181). Dittills har hon fortfarande levt upp till rollen som den goda polisen om än med 

några mindre moraliska val, som att inte rapportera Leos tjänstebrott. Det groteska i 

passagen, som berättas från Leos perspektiv, är när Leo misshandlas av Tove. 

Misshandeln beskrivs med flera detaljer och ger intrycket av att vara brutal. 

Framställningen av misshandeln är genom gestaltningen syftad till att få läsaren att känna 

obehag. Tove som person är tillfälligt en avvikelse från vad som kan förstås som normalt 



 

15 

 

mänskligt beteende. Där finns också användningen av tekniken grotesk (Pusztai 2013, s. 

78-79). 

Bokens klimax består av de händelser som leder till att Paul grips. Fram till dess trappas 

handlingen upp av att Leo blir skjuten och Tove jagar efter Paul. Upptrappningen fram 

till klimax är långsam och det går att argumentera för att klimaxen inte leder till ett 

tillfredsställande avslut. 

Det sker två avslut i Mästare, väktare, lögnare, vän. Det ena avslutet avrundar och 

avslutar mordutredningen (Pusztai 2013, s. 28). Mördaren avslöjas och grips. De olika 

pusselbitarna som har presenterats tidigare i texten har pusslats ihop. Detta gäller dock 

bara själva mordutredningen. Mästare, väktare, lögnare, vän utgör tredje delen i en 

bokserie med ytterligare en bok planerad. Därför finns det pusselbitar i texten som hänger 

ihop med de tidigare böckerna och syftar till att skapa intresse för nästkommande bok. 

För att åstadkomma och vidmakthålla intresset består det andra avslutet av ett hängande 

slut (Pusztai 2013, s. 37). Detta görs genom att en biperson som figurerat i narrativets 

bakgrund lämnar en lapp till bokens huvudperson som antyder ett framtida möte. Dock 

är det hängande slutet till skillnad från det avrundade avslutet beroende av att läsaren har 

läst de tidigare böckerna i serien. Annars riskerar signifikansen av det hängande slutet bli 

otydlig och förlora sin avsikt. 

 

4.3 Orkestrering 
En berättelse består alltid av en grupp med personer, en så kallad rollista. Personerna 

kategoriseras efter två kriterier, vilken s. de befinner sig på i texten och vilken funktion 

de fyller. En text har vanligtvis två sidor, ljus och mörk. De flesta personer går att sortera 

i antingen den ljusa eller den mörka sidan(Pusztai 2013, s.138-140).  

Rollbesättningen på den ljusa sidan består av Leo som protagonisten. Tove och Gabriel 

Birck utgör hjälpare. Hjälparens roll är att vara ett stöd för huvudpersonen och bidra med 

information till läsaren som inte kan förmedlas via huvudpersonen. Protagonisten och 

hjälparen tillhör vad som kallas den första graden av personer.  

Den andra graden består av biroller. Exempel på biroller i Mästare, väktare, lögnare, 

vän är den lokala polischefen på orten Bruket, Ola Davidsson. Hans funktion är att utgöra 

en motsats till Tove och är en begränsning för protagonisten och hjälparen. Fanny 

Söderlund är en kriminaltekniker som tar fram bevisning, vilket får betydelse senare i 

utredningen. Inledande är hennes funktion viktig, dock återkommer hon inte senare i 

texten. John ”Grim” Grimberg är inlåst på samma rättspsykiatriska avdelning som Marika 

Alderin/Levin, Leos förre detta bästa vän. Grimberg har funktionen som en växel mellan 

textens olika parter vilket låter alla pusselbitarna att falla på plats.  

Den tredje och sista graden utgörs av statister. Exempel på statister i Mästare, väktare, 

lögnare, vän är Anja Morovi, Leos chef, och Markus Waltersson, Toves bror. Markus 

Waltersson skulle också kunna benämnas som en bakgrundsperson då han själv aldrig 

figurerar i boken utan enbart omnämns. Därför utgör han även en del av scenografin. 

Den mörka sidans besättning består av Paul Goffman som antagonist. Hans skugga är 

Charles, både i det faktum att han följer i Pauls fotspår och i det faktum att han följer 

Pauls order. Antagonisten är ofta protagonistens motpol och är den som får protagonisten 
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att agera. Charles som skugga kan också motsvara hjälparen på den ljusa sidan. Både Paul 

och Charles tillhör den första graden. 

Exempel på biroller på den mörka sidan är Johann Kraus, en del av den östtyska 

ambassaden och den som beställer jobb från Paul. Hans funktion är att vara drivkraft till 

Pauls och Charles agerande. Ytterligare ett exempel på en biroll är Jan Savolainen som 

agerar mellanhand både i en stöld av VAX-datorer och i kontakten med den undersökande 

journalisten. VAX-datorer användes vid framställningen av kärnvapen. 

Det finns inte ett lika stort persongalleri på den mörka sidan vilket betyder att antalet 

statister också är mindre i jämförelse med den ljusa sidan. En av statisterna är Jakob 

Öberg. Likt Markus Waltersson figurerar han inte direkt i texten och är därför inte bara 

statist utan också en del av scenografin. 

Utöver personerna på både den ljusa och den mörka sidan finns det personer som rör sig 

emellan de två sidorna. Till exempel Eva Levin som å ena sidan utgör en person på den 

ljusa sidan och å andra sidan är en person på den mörka sidan. På den ljusa sidan är hon 

kärleksintresset till Charles och sedermera ett offer i den orkestrerade olyckan. På den 

mörka sidan är hon en bedragerska när hon är otrogen mot Charles. Charles Levin själv 

rör sig över gränsen mellan den ljusa och mörka sidan men är överlag på den mörka sidan. 

 

4.4 Summering av Måltavla 
Astrid Sammils jobbar som tjänsteman på utrikesdepartementet och firar nyår i London 

hos sin pojkvän, Stefan. Under kvällen får hon mejl med hat och hot. Hennes gamla 

studiekamrat Amanda Forssell kommer förbi men lämnar snart festen. Senare samma 

kväll upptäcks Amandas man på sitt hotellrum efter att ha begått självmord. Samtidigt i 

en bygd i Dalarna firar Carina nyår med Sölve, Carinas nyfunne bror, när en grupp 

rumäner knackar på dörren. Carina bjuder in rumänerna att delta i firandet. Matei, en ung 

man bland rumänerna är en lovande musiker och Sölve som är musiker själv lovar att 

hjälpa honom. 

Astrid blir motvilligt utsedd till protokollchef när den ordinarie protokollchefen varit 

med i en olycka. Hon försöker samtidigt hitta Amanda som varit försvunnen sedan hennes 

makes självmord. Carina blir utsatt för ett våldtäktsförsök av sin manlige lärare vid 

Komvux. Hon lyckas slå sig fri men väljer att inte gå till polisen, under tiden försvinner 

Matei som fram till dess bott hos Sölve. Ett tag senare hittas Mateis kropp i en sjö som 

ligger på Astrids mark. Polisen misstänker Sölve för mordet. 

Astrid fortsätter att få hat och hot på mejlen. När hennes exmake besöker henne får hon 

lösenordet till en hatsajt. På hatsajten riktas hot mot flera offentliga kvinnor, däribland 

kronprinsessan och Astrid själv. Polisen riktar samtidigt fortfarande sina misstankar mot 

Sölve som försöker hitta Mateis mördare själv. Detta slutar med att Sölve hittas skjuten i 

sin lägenhet. Carina som redan innan varit mycket negativ mot polisen väljer att börja 

göra egna undersökningar. Utredningen lämnas också över från den lokala polisen till den 

regionala polisen. Där jobbar Astrids kusin som ger Astrid information från den pågående 

utredningen. 

Under tiden som Astrid och Carina försöker utreda morden utför Astrid sina 

arbetsuppgifter som vikarierande protokollchef. Hon planerar både ett besök från USAs 

president och kungens 70-årsjubileum. Allt medan hon fortsätter att ta emot hot. Under 
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ett midsommarfirande innan presidentens besök blir Astrid attackerad då någon kastar en 

yxa mot henne. Gärningsmannen hinner fly innan polisen får tag på honom, när han flyr 

har han fortfarande en yxa med sig. 

Carina fortsätter sina eftersökningar och uppsöker sina gamla kretsar vilka består av 

småkriminella och grova alkoholister. Genom dem får hon fram en viktig ledtråd. Innan 

hon hinner följa ledtråden till slut blir en av alkoholisterna mördade. Den alkoholist som 

visste vem den trolige mördaren är. 

Strax efter inser Carina att en av Astrids hatare troligtvis är hennes lärare från Komvux 

och mannen som försökte våldta henne. Bara någon vecka senare blir hon attackerad i sitt 

hem av den mannen. Polisen antar nu att fallet är löst och att de bara behöver ta fast 

mördaren. Samtidigt upptäcker Carina att Amanda hade bott på en camping i närheten av 

den lilla orten. När Carina går till stugan upptäcker hon att Amanda och hennes kusin 

Andreas är de verkliga mördarna. I stugan finns ett flertal dokument som Carina 

fotograferar och skickar till Astrid. Astrid upptäcker då att Amanda och Andreas håller 

på att planera ett attentat mot kronprinsessan. Attentatet mot kronprinsessan hindras och 

allt verkar vara över när Astrid kommer ihåg en samling av unga kvinnor från olika 

länder. Andreas utklädd till polis lyckas ta sig in i byggnaden där kvinnorna träffas och 

skjuter ihjäl affärskvinnan Karen Catterjee innan han blir gripen av polis. 

 

4.5 Narrativ – Måltavla 
I Måltavla är det genom Carina som anagnorisis (Pusztai 2013, s. 22) används. 

Ledtrådarna presenteras på ett sådant sätt att läsaren också har möjlighet att räkna ut hur 

de olika komponenterna hänger ihop. Till exempel läser Carina initialerna på ett brev 

(Hedström 2015, s. 321–322), vid ett senare tillfälle läser hon samma initialer i en bok 

(Hedström 2015, s. 393–394) och när hon läser initialerna en tredje gång kopplar hon 

ihop att det rör sig om samma person (Hedström 2015 s. 405). Därmed löses ett av bokens 

mysterier. 

Astrids och Carinas fokalisering är analog (Pusztai 2013, s. 23) genom boken. Deras 

berättelse utspelar sig parallellt och deras upplevelse av händelserna beskrivs som 

samstämmig. De når fram till svaret både tillsammans och på var sitt håll. 

Det finns olika sätt att avsluta en berättelse. I Måltavla avrundas texten med en 

avslutande och sammanfattande scen. När boken är slut finns det inga lösa trådar. 

Entydig tendens kan beskrivas som berättelsens tema (Pusztai 2013, s. 62–63). Temat 

som drivs i Måltavla är kvinnohat, mer specifikt mäns hat mot kvinnor. Exempel är 

hatmejlen som Astrid får, hatsajten och när en kvinnlig diplomat behöver livvakt för att 

skyddas mot sin dotters exman. Hat mot kvinnor är det drivande temat genom hela boken 

och är även en katalysator för berättelsens antagonister.  

Exposition är att i bokens första del presentera bland annat tid, plats och den 

grundläggande konflikten (Pusztai 2013, s. 64). I Måltavla får exposition mycket 

utrymme. Författaren är mån om att introducera de olika personerna och använder 

tidsmarkörer genom hela boken i form av datumnoteringar i början av varje kapitel. 

Det finns två instanser av hinder (Pusztai 2013, s. 84–85) i Måltavla. Den ena är när 

Astrid samtalar med Amandas advokat som vägrar berätta var Amanda är inlagd. Detta 

leder i sin tur till att Amanda försvinner. Den andra är när Lena Marcovic leder 
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utredningen in på ett osannolikt spår vilket hindrar Astrid och Carina från att lösa mordet. 

Det leder också i sin tur till att morden fortsätter. 

Det finns två katalysatorer (Pusztai 2013, s. 97–98) i Måltavla och båda har en 

gemensam orsak. Den grundläggande katalysatorn är Karen Catterjee. Hon agerar 

katalysator för Andreas när hon ger honom sparken och triggar hans förakt mot kvinnor. 

Hon är också orsaken till den andra katalysatorn när hon avslöjar att Amandas man Peter 

ljugit om sina finanser. Vilket i sin tur leder till att Peter begår självmord. Peters självmord 

utgör den andra katalysatorn som får Amanda att ansluta sig till Andreas. 

I Måltavla sker klimax (Pusztai 2013, s. 99) i två etapper. Den första etappen är när 

Astrid hindrar Amanda från att genomföra ett attentat. Den andra etappen är när Andreas 

skjuter Karen Catterjee till döds innan han blir arresterad. 

Huvudkonflikten i Måltavla är mellan Astrid och Carina som försöker lösa morden och 

Andreas och Amanda som begår morden. Bikonflikten är mellan Johan ”Magneto” Malm 

och Astrid. Exempel är hatmejlen ”Magneto” skickar till Astrid. Konflikten (Pusztai 

2013, s. 102–103) trappas upp när Malm kastar en yxa mot Astrid och senare när han 

attackerar henne med ytterligare en yxa. 

Kronologi är ordningen i vilket historien berättas (Pusztai 2013, s. 112). Måltavla har 

en rak kronologi. 

Prologen består (Pusztai 2013, s. 150) av att man får följa Amanda, som varken är 

namngiven eller fått ett kön, fram till ögonblicken innan attentatet. Därefter börjar första 

kapitlet. Epilog är en form av slutord som avrundar berättelsen och beskriver ofta vad 

som händer efter att texten nått sin kulmen. När en text börjar mitt i en händelse så kallas 

det media in res. Antingen fortsätter berättelsen från den punkten eller så backar 

författaren tillbaka och beskriver händelserna fram till den punkten. 

Andreas använder Johan Malm strategiskt genom att göra honom till ett villospår 

(Bondesson 2011, s. 126–133). 

I Måltavla finns det två exempel på tragedi. Det första är Mateis försvinnande och sedan 

när han hittas mördad. Det andra är mordet på Sölve. 

Astrid och Carina kommer i Måltavla i kontakt med Love, vilket uttalas som kärlek på 

engelska, som var namnet på ett av barnen på ett kollektiv. Vändpunkten (Pusztai 2013, 

s. 201–202) i boken kommer när det avslöjas att Love och Andreas är samma person. 

 

4.6 Orkestrering 
Protagonisten i Måltavla är Astrid Sammils. Hon åtföljs av Hjälparen Carina Svahn och 

till en mindre grad av Stefan Halmgrimsson. De utgör den första graden i rollbesättningen 

(Pusztai 2013, s. 138–140). Både Astrid och Carina har rollen som huvudperson men då 

handlingarna i boken bygger på Astrids agerande främst är det hon som är protagonisten.  

Det finns tre biroller i Måltavla. Sölve Svahn är bror till Carina och har funktionen att 

agera katalysator för stora delar av bokens vändpunkter. Hans död utgör en vändpunkt för 

Carina och för berättelsen framåt. Karen Catterjee är en affärskvinna som också har 

funktionen som katalysator. Hon utgör även den röda tråden mellan bokens olika 

händelser fram till klimax (Pusztai 2013, s. 99). Den sista birollen har den rumänska 

tiggaren Florica då hon vid två tillfällen bidrar med den nödvändiga informationen för att 

protagonisten ska kunna lösa mysteriet. Hon återkommer fyra gånger i boken och har en 
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minimal roll. Därför skulle hon kunna ses som en statist men då hon utgör bärare av vital 

information är hon istället en biroll. 

Det finns trettiotvå statister i Måltavla, ett antal av dem återkommer flera gånger i 

texten. I texten är det många statister som är namngivna och kan därför lätt misstas för att 

vara biroller. Studerar man deras funktion i berättelsen framgår dock att de endast har en 

uppgift. När de har uppfyllt den uppgiften försvinner de från texten. Statister som endast 

namnges och inte agerar i själva texten utgör en del av scenografin. Av de trettiotvå 

statisterna är det tre som har uppgifter av direkt betydelse för intrigen. Den första är Matei 

Lucescus, rumänsk arbetare och musiker som bor en tid hos Sölve. Han har uppgiften att 

vara det första offret och startar därmed hela intrigen. Den andra statisten är Lena 

Markovic som jobbar på den lokala polisstationen. Hennes uppgift är att orsaka konflikt 

mellan Carina och polisen, vilket i sin tur får Carina att göra efterforskningar på egen 

hand. Den sista är Martin Långström, kusin till Astrid. Han har uppgiften som informatör, 

han lämnar information till Astrid som hon annars inte skulle ha tillgång till. Samtliga 

ovan tillhör den ljusa sidan. 

Antagonisten är Andreas Wallin som också går under namnen ”Knox” och ”Knox2013”. 

Han är pådrivande för flera händelser i Måltavla. Bland annat står han bakom den låsta 

hatsajten som riktar sig specifikt mot offentliga kvinnor. Utöver det är han den som begår 

samtliga mord genom boken. Hans skugga är Amanda Forsell. Amanda var tidigare 

Astrids vän från studietiden. Efter att hennes man begår självmord ansluter hon sig till 

Andreas och är en medhjälpare i morden. Det framgår aldrig i boken exakt hur involverad 

hon har varit i dåden. Astrid kommenterar att hon inte tror att Amanda skulle ha varit 

endast en medhjälpare utan snarare hjärnan bakom brotten. Detta bekräftas dock aldrig i 

texten. Då Andreas är den aktiva i berättelsen är det han snarare än Amanda som går att 

betrakta som antagonist. 

På den mörka sidan finns det tre biroller, eller så kallade platta personer (Pusztai 2013, 

s. 138–140). Johan ”Magneto” Malm är Amandas före detta fästman från ungdomen. Han 

planteras tidigt i boken som en mörk person då han begår ett våldtäktsförsök mot Carina. 

I texten har han funktionen som villospår (Bondesson 2011 s. 126–133), då han målas 

upp som antagonisten. Både Astrid och Carina tror först att ”Magneto” är mördaren då 

Malm bor på orten för morden. Den andra mörka birollen är Gabriel Wrede, Astrids 

exman, som skrivit en bok där den kvinnliga huvudpersonen antas vara baserad på Astrid. 

Detta utlöser i sin tur hatet mot Astrid. Gabriel står på gränsen mellan den ljusa och den 

mörka sidan då han inte har uppsåt att orsaka problem samtidigt som han aldrig tar 

ställning mot hatet. Han bidrar med lösenord till hatsajten så att Astrid får tillgång till 

den. Den sista birollen på den mörka sidan är Lena Marcovic, polisens lokala chef. Hon 

leder medvetet utredningen av mordet på Matei för att kunna få Sölve att verka skyldig. 

Samtidigt förbiser hon avsiktligt andra möjliga ledtrådar. Hennes agerande får den direkta 

konsekvensen att Sölve blir mördad. Det finns totalt sex statister på den mörka sidan, av 

dem är det bara två som figurerar i texten. Resten omnämns och beskrivs men är aldrig 

själva närvarande. 
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4.7 Jämförelse av berättartekniker i Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, 

vän 
Vi kommer att gå igenom likheter och skillnader i användningen av de tekniker som 

förekommer i båda böckerna.  

Både Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän använder ett avrundat slut för att 

avsluta berättelsen. Till skillnad från Måltavla använder Mästare, väktare, lögnare, vän 

ett avslut i två steg. I det första steget är det en avrundning av bokens innehåll medan det 

andra steget fungerar som en brygga till nästa bok i serien. Ett avrundat slut ska helst 

svara på alla frågor som uppkommit i boken (Pusztai 2013, s. 28) emedan ett abrupt slut 

kan lämna flera frågor obesvarade. Att ha ett avslut i två steg gör att flera frågor som 

uppkommer i boken inte får ett svar då det är meningen att svaret ska ges i nästa del. För 

läsaren kan detta upplevas som frustrerande och vara avgörande för huruvida läsaren 

väljer att fortsätta med serien eller inte. Ett avslut i två steg kräver också av läsaren att 

denne ska ha läst de tidigare delarna i serien för att förstå hur texten avslutas. I jämförelse 

är avslutet i Måltavla avrundat ordentligt, när boken är slut så har alla frågor som 

uppkommit blivit besvarade. Undantaget är sista raden på sista sidan: 

 

Det är inte över, tänkte Astrid, det är långt ifrån över. 

Kanske har det inte börjat på allvar än. 

– Måltavla, Ingrid Hedström 

 

Det öppnar för frågan om det är bokens fokus, tesen som har drivits i boken eller 

handlingarna i boken som åsyftas. Dock är samtliga händelser i boken avrundade och 

avslutade (Pusztai 2013, s. 28–29). Både böckerna avslutar med en epilog. 

I både Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän används prologen förebådande. I 

Måltavla kopplas inte prologen ihop med resten av texten förrän mot slutet (Hedström 

2015 s. 428). Vid den punkten är läsaren informerad om de händelser som ledde fram till 

slutet. I jämförelse blir prologen i Mästare, väktare, lögnare, vän otydlig och det kan vara 

svårt att se hur den kopplar till resten av texten. Vid ytterligare en genomläsning blir det 

möjligt att se hur prologen kopplar till den större berättelsen. Eftersom Mästare, väktare, 

lögnare, vän inte kopplar tillbaka till prologen vid ett senare tillfälle kan det vara otydligt 

vad som faktiskt händer. 

När Måltavla använder förebådande (Pusztai 2013, s. 72) sker det genom att personerna 

i boken upptäcker ledtrådar som leder fram till avslöjandet. Tekniken är använd på ett 

sådant sätt att läsaren själv har möjlighet att räkna ut vad som är svaret. Den används 

också för att skapa spänning genom att anonymisera antagonisterna. Mästare, väktare, 

lögnare, vän nyttjar tidshoppen för att skapa förebådande genom att händelserna i de olika 

tidslinjerna sammanfaller med varandra. Det gör att läsaren redan vet utgången av en del 

händelser utan att veta vad som ledde fram till den utgången. 

Båda böckerna använder katalysatorer för att driva handlingen framåt. I Mästare, 

väktare, lögnare, vän finns det två katalysatorer. Den ena, mordet på Charles, påverkar 

protagonisterna, Leo och Tove. Den andra påverkar Charles. Charles katalysator sker i 

två steg och har sin orsak i samma person, Paul. I Måltavla är det enbart antagonisterna 

som har en katalysator och den fungerar därför som motor för bokens handling. Karen 
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Chatterjee är den utlösande faktorn för både Andreas och Peter. Det leder i Peters fall till 

att han själv blir en utlösande faktor för Amanda. Genom att samtliga katalysatorer utlöses 

mot antagonisterna blir personernas motiv tydliga för läsaren eftersom protagonisterna 

saknar en katalysator. I båda böckerna utgör detta den stora katalysatorn. Det förkommer 

exempel på katalysatorer som tvingar berättelsen i en ny riktning utan att vara avgörande 

för texten i stort. 

Av de två tragedier som förekommer i både Mästare, väktare, lögnare, vän och Måltavla 

är det som främst skiljer dem åt det faktum att den ena tragedin inte inträffar i boken i 

sig. I Måltavla sker båda tragedierna som en del av den större berättelsen. I båda fallen 

får det också personliga konsekvenser för personerna som är involverade. I Mästare, 

väktare, lögnare, vän är ena tragedin Toves bror som vid tidpunkten i texten redan är död. 

Även om tragedin har en inverkan på både Tove och Leo så är konsekvenserna kopplade 

till den relation de etablerar och utvecklar istället för att konsekvenserna kopplar till 

tragedin i sig. Den andra tragedin leder i jämförelse till långtgående konsekvenser för 

Charles. Däremot får läsaren inte ta del av de känslomässiga konsekvenserna av tragedin. 

Det är något läsaren får ta del av i Måltavla, om än något ytligt. 

Både Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän uppnår klimax enligt samma 

berättarstruktur. Antagonisten stoppas och arresteras. Skillnaden är att Måltavla har 

klimax i två steg då det finns två antagonister som båda ger varsitt klimax. Den första 

klimaxen fungerar också som en upptrappning till den andra klimaxen. 

Konflikterna i båda böckerna kretsar kring att reda ut vem som är mördaren. I Mästare, 

väktare, lögnare, vän finns det också en konflikt mellan de två protagonisterna, Tove och 

Leo. I Måltavla finns det en sidokonflikt som mynnar ut i villospåret och döljer därmed 

huvudkonflikten. Mästare, väktare, lögnare, vän har flera små konflikter dock ingen som 

mynnar ut i ett villospår. 

Båda böckerna använder exposition som kapitelindelning. Det delar effektivt in boken 

i olika delar baserat på plats och tid. Måltavla nyttjar exposition som en förflyttning 

framåt i tid medan Mästare, väktare, lögnare, vän kräver exposition för att läsaren ska 

hänga med i de snabba tidshoppen. 

Den sista gemensamma tekniken är vändpunkt, den punkt i en text där berättelsen går 

från en riktning till en annan. I båda böckerna utgör vändpunkten en ledtråd som leder till 

att antagonisten avslöjas. Den ena ledtråden är konkret och reder ut alla frågor fram till 

den punkten. Detta sker i Måltavla när Astrid får veta att Love och Andreas är samma 

person. Den andra ledtråden är mer abstrakt och är mer till för personerna i boken än för 

läsaren. Ledtråden i fråga är när Leo och Tove i Mästare, väktare, lögnare, vän hittar ett 

USB-minne som de sedan lyssnar på tillsammans. 
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5. Genusanalys 
I följande kapitel kommer vi inledningsvis att analysera och diskutera hur genus 

förekommer i Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän från ett makroperspektiv. 

Därefter kommer vi att analysera tre personer från respektive bok för att se hur de 

presenteras och agerar utifrån genusteori. 

 

5.1 Genus i Måltavla 
I Måltavla finns det uppenbara försök att göra genus till en del av berättelsen. Dels 

förekommer det kopplingar till verkliga konflikter, dels finns det direkt påpekat i texten. 

Exempel finns i bokens början, där vi genom Astrid får veta att Stefan har en avhandling 

i genusvetenskap i sin bokhylla (Hedström 2015, s. 35). Bland de konflikter som 

förekommer i boken så är det mäns hat mot kvinnor som har den mest bärande rollen. 

Kvinnan och feminismen målas i första kapitlet upp som männens fiende. Att stora delar 

av bokens övriga konflikter bygger på kvinnohat och dess konsekvenser förstärker bilden. 

Hirdman (2008, s. 65–69) skriver att grunden för maskuliniteten är ”att vara man är inte 

att vara kvinna”. Hela manlighetskulturen är baserad på ett avståndstagande från allt som 

betraktas som kvinnligt. På samma sätt befästs kvinnligheten av att ta avstånd från allt 

som är manligt. Dikotomiparet man–kvinna (Hirdman 2008, s. 71) är grunden för hela 

konflikten i Måltavla. De två antagonisterna, Andreas och Amanda, representerar varsin 

s. av denna dikotomi (Carlsson Wetterberg 2004 s. 138). De framställs också som att de 

har en vilja att upprätthålla den ordning som framhåller kvinnor och män som 

fundamentalt åtskilda. I Måltavla avser de att upprätta den här ordningen genom våld. 

Science fiction betraktas ofta som en genre som har potential att vara könsöverskridande 

(Fagerström & Nilson, 2008 s. 133–134) och tilltalar därför många feministiska författare. 

Samtidigt är det inte alltid som en film, TV-serie eller bok lyckas eller ens försöker vara 

könsöverskridande eller utmana förväntade normer. Detta speglas också i Måltavla. 

Bokens anslag ger intrycket av att försöka vara genusmedveten samtidigt som den lider 

av återkommande stereotypiseringar och polariseringar. Då stereotypiseringen är starkt 

kopplad till hur personerna i boken framställs återkommer vi till det i avsnitt 5.3. Exempel 

på polariseringar är den skarpa uppdelningen mellan manliga och kvinnliga personer. Det 

sker få interaktioner mellan personer av motsatt kön. De interaktioner som sker är 

antingen genom en romantisk relation, familj eller ytlig bekantskap. I både Astrids och 

Carinas fall saknas en manlig vän som inte ingår i någon av de ovanstående kategorierna. 

Inte heller de manliga personerna i boken har kvinnliga vänner utöver de tidigare nämnda 

kategorierna. Detta skapar en polarisering mellan könen och framställer könen i en skarp 

uppdelning. Det skapar en dikotomi där man–kvinna blir till varandras motsatser 

(Wetterberg 2004, s. 138). Vi har också exempel på hur män inte förväntas ta ansvar för 

sina handlingar. Astrids ex-man Gabriel har skrivit en bok med en kvinnlig huvudperson 

som allmänheten tolkar som föreställande Astrid själv. Trots att detta inte är sant 

förekommer det aldrig något tillfälle i boken då Gabriel förväntas ta ett ansvar för det hat 

som uppkommit på grund av detta. Stefan, Astrids nya pojkvän, rör sig i gränslandet 

mellan vad som är lagligt och olagligt. Eftersom Stefan tillhör den ljusa sidan får hans 

handlingar aldrig några konsekvenser. Amanda utgör ett exempel på hur en kvinna inte 
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behöver stå för sina handlingar. Trots att hon har begått mord döms hon till vård istället 

för fängelse. 

 

5.2 Genus i Mästare, väktare, lögnare, vän 
Till skillnad från Måltavla finns det ingen drivande tes i Mästare, väktare, lögnare, vän. 

Därför går det inte att diskutera vad som skulle kunna ha varit författarens intentioner. 

Däremot går det att undersöka och diskutera hur verkliga konflikter finns representerade 

i den fiktiva världen. 

Av de kvinnliga personer som är närvarande i Mästare, väktare, lögnare, vän är det tre 

stycken som är intressanta ur ett genusperspektiv. Tove, Eva Levin och Marika 

Levin/Alderin är de enda kvinnliga personerna som har en uttrycklig funktion. Genom att 

undersöka sammanhangen de presenteras i går det att diskutera hur deras kvinnlighet 

produceras. 

Gemensamt för samtliga personer är att de rör sig i en mansdominerad miljö och har lite 

kontakt med någon av samma kön. Med Tove som första exempel där hon i början av 

boken utbyter repliker med en statist (se avsnitt 4.3) som i det här fallet är en 

kriminaltekniker: 

”Jag hade väntat mig en man.” 

”Detsamma.” 

Det korta replikskiftet talar för att båda dessa kvinnor rör sig i mansdominerade miljöer. 

Det förstärks av det faktum att det här är den enda interaktionen Tove har med en annan 

kvinna i hela boken. Yvonne Hirdman beskriver hur Kvinnan som idé har konstruerats 

som ”Den andre”, den mindre människan (Hirdman 2008, s. 47–61). Hirdman menar att 

Kvinnan alltid beskrivs i förhållande till Mannen där mannen är norm och kvinnan det 

avvikande. Här blir Tove den avvikande på sin arbetsplats som annars präglas av en 

manlig hegemoni. Hennes roll som den avvikande förstärks av att hon beskrivs leva i en 

avbefolkningsbygd där majoriteten av invånarna består av män. Samtidigt beskrivs Tove 

som en person som står över den manliga hegemonin. Detta genom att ha jobbat inom 

Stockholmspolisen och ha högre kompetens än andra på den lokala polisstationen. 

Kontrasten blir skarp då Tove framställs som överkvalificerad för sin position medan den 

lokala polischefen framställs som kraftigt underkvalificerad. 

Den manliga hegemonin (Jørgensen & Phillips 2000, s. 39) som präglar Eva Levins liv 

består av människorna på orten där hon bor. Bruket är en avbefolkningsbygd med främst 

en manlig befolkning. Bruket är exempel på den sortens miljö som tenderar att ha hög 

social kontroll. Exempel på detta är hur Charles beskrivs som en konstant främling på 

bruket, det trots att han är gift med Eva och bor på orten. Han blir aldrig en del av 

samhället. Eva själv är en överlag väldigt tyst person i texten. Texten fokaliseras aldrig 

ur hennes synvinkel och hon har lite dialog. Istället beskrivs hon genom sina handlingar. 

Liksom Tove har hon minimal kontakt med andra kvinnor i boken. Den vi kan anta att 

hon har kontakt med är dottern, dock förekommer det aldrig dialog mellan modern och 

dottern i texten. Även om flera passager i den specifika tidslinjen även porträtterar 

Charles utan dialog förekommer det passager där han för dialog, främst genom 

introduktionen av Paul. Det antyds också att Eva ska ha någon form av psykiska problem, 

men det blir aldrig klargjort exakt vad besvären beror på. Vi ser också mycket lite dialog 
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mellan Eva och Charles. Undantaget är när de båda träffas och relationen inleds. Milles 

(2008, s. 31) hävdar att det i samhället finns en uppfattning om att kvinnors röster inte är 

lika intressanta och viktiga som manliga röster. Människor tenderar att associera fler 

negativa egenskaper med kvinnliga talare. Människor tenderar också att tycka att en text 

skriven av en kvinna är pratigare och av sämre kvalitet (Milles 2008, s. 31). Det är möjligt 

att författaren omedvetet har påverkats av samma fördomar och därför inte gett utrymme 

för att Eva skulle få en mer talande roll. 

Den sista kvinnliga personen vi vill lyfta fram ur ett genusperspektiv är Marika 

Levin/Alderin, Evas och Charles dotter. Den tidpunkt vi fokuserar på är Leos och Toves 

tidslinje i Mästare, väktare, lögnare, vän där Leo och Tove försöker lösa mordet på 

Charles. I den tidslinjen befinner sig Marika på en rättspsykiatrisk avdelning, vilket av en 

slump är samma avdelning som John Grimberg, Leos bästa vän, vistas på. Hon har en 

psykos som gjort henne nästintill okontaktbar. Genom boken antyds det att Marika 

tidigare haft psykiska problem men på avdelningen antas hennes psykos bero på ett 

drogmissbruk. Värt här att notera är att trots att Marika utgör en viktig pusselbit av 

mordmysteriet så har hon i texten berövats sin röst. Genom psykosen har hon blivit nästan 

helt okontaktbar. Detta är ett exempel på hur kvinnor i media ofta har mindre talutrymme. 

En rapport från Granskningsnämnden om hur kvinnor och män presenteras i dokusåpor 

visade att män ofta syns mer i ett avsnitt än kvinnor (Fagerström & Nilson 2008, s. 110). 

Alla interaktioner Marika har på den rättspsykiatriska avdelningen sker med män. Likt 

Tove och Eva utgörs hennes omgivning av en manlig hegemoni. I förhållande till Marikas 

position befinner sig männen hon interagerar med i ett maktförhållande där de har makt 

över henne. 

 

5.3 Personbeskrivningar ur ett genusperspektiv 
Vi utgår i det här avsnittet från Nikolajevas schema över de traditionella egenskaper som 

tillskrivs kvinnor och män inom litteraturen (Nikolajeva 2013, s.129–130). Egenskaperna 

är uppdelade enligt kategorierna maskulint och feminint. Vi kommer att undersöka fem 

utmärkande egenskaper hos varje person och undersöka inom vilken kategori varje 

egenskap kan placeras. I Måltavla tittar vi på Astrid, Sölve och Carina, i Mästare, väktare, 

lögnare, vän tittar vi på Leo, Tove och Charles. 

Astrid fem mest utmärkande egenskaper är tävlande, aktiv, analyserande, kvalitativt 

tänkande och rationell. Bland dessa fem räknas tävlande, aktiv och analyserande som 

maskulina egenskaper medan kvalitativt tänkande och rationalitet räknas som feminina 

egenskaper. I boken betonar ofta Astrid själv att hon inte upplever sig som en typisk 

kvinna. Hon refererar både till sitt utseende och till sin personlighet. Samtidigt går det att 

se en tydlig uppdelning av när hon brukar de egenskaper som betraktas som maskulina 

och när hon brukar dem som betraktas som feminina. Det är sällan egenskaperna blandas 

och används samtidigt. Vi vill argumentera för att Astrid vid ett par tillfällen går emot sin 

egen personlighet enbart för att det fungerar som en fördröjning (se avsnitt 4.4). Det 

främsta exemplet är när den stora hotbilden riktas mot henne. Trots det är hon högst 

motvillig att vidta några åtgärder för att öka sin egen säkerhet. Till exempel anmäler hon 

inte hoten till regeringskansliet trots upprepade, grova hot. Det är först efter att hon redan 

blivit attackerad som hon får en livvakt och då inte på egen förfrågan. Ett annat exempel 
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är det faktum att hon är ovillig att installera ett övervakningssystem i sitt hus. Detta trots 

att det finns bevis för att en av männen som hotar henne bor i samma kommun. Sett till 

de egenskaper som presenterats skulle Astrid själv ha varit villig att vidta dessa åtgärder. 

Istället förklaras hennes ovillighet med att hon inte vill göra sig själv till besvär, bli ett 

offer. 

Sölves främst utmärkande egenskaper är omtänksam, passiv, lydig, emotionell och 

sårbar. Samtliga räknas som feminina egenskaper. Det går att argumentera att det är 

positivt att Sölve som en manlig rollperson har främst feminina egenskaper. Dock blir 

detta en stereotypisering då Sölve är homosexuell. I Måltavla antar Sölve den annars 

klassiska kvinnorollen. Han blir både jungfrun i nöd och den mördade kvinnan. Enligt 

queerteoretikern Judith Butler skapas och återskapas kön genom vad hon kallar för 

performativa handlingar (Fagerström & Nilson 2008, s. 17–18). Till exempel när vi kallar 

flickor för söta och pojkar för tuffa. Också den heterosexuella normen skapas och 

återskapas genom performativa handlingar. Genom att Sölve är homosexuell blir han till 

den stereotypa bögen. Detta är ett vanligt grepp inom media. En manlig, homosexuell 

person i en film eller TV-serie markeras genom traditionella feminina egenskaper. Den 

stereotypen förstärks ytterligare i och med att Sölve är dansbandsmusiker. Sölve har inte 

heller en partner eller en romans. Han har romantiska känslor för Matei vilket utlöser de 

handlingar som leder till hans egen död. De känslorna förblir dock asexuella och ensidiga. 

Ur ett heteronormativt perspektiv är Sölve därmed säker, han går att acceptera av den 

heterosexuella majoriteten. Hans sexualitet har ingen egentlig funktion för 

händelseförloppet i stort. I en bok som uppenbart strävar efter att vara genusmedveten 

blir därför stereotypiseringen av den homosexuelle Sölve ett problem. 

Carinas främsta egenskaper är självständig, stark, aktiv, kvantitativt tänkande och 

våldsam. Samtliga egenskaper räknas som maskulina. I Måltavla beskrivs Carina som 

Astrids antites och ska fungera som en osannolik vän. Istället blir hon en antites gentemot 

Sölve som är hennes bror. Det antyds att orsaken till några av hennes framträdande 

egenskaper är en trasslig barndom. Carina har genom hela boken en stor misstänksamhet 

mot polisen och auktoriteter. Hon har en bakgrund inom det småkriminella. Samtidigt 

som hon då målas upp med uteslutande maskulina egenskaper är hennes 

bakgrundsbeskrivning stereotypt feminin (Nikolajeva 2013, s. 133). Det visar också på 

en trasig form av femininitet med instabilitet och dåligt sällskap. Hennes småbrottsliga 

handlingar ska inte bero på egen förskyllan utan på hennes kontakt med kriminella män. 

Sett till hennes personlighet blir Carinas personbeskrivning splittrad. Å ena sidan är hon 

stark och självständig. Å andra sidan har hon fallit offer för sina omständigheter. 

Hos Leo är de fem mest framträdande egenskaperna sårbar, beroende, aktiv, kvantitativt 

tänkande och intuitiv. Sårbar, beroende och intuitiv räknas som feminina egenskaper 

medan aktiv och kvantitativt tänkande räknas som maskulina egenskaper. Värt att notera 

är det faktum att de feminina egenskaperna är att betrakta som negativa medan de 

maskulina egenskaperna vanligtvis betraktas som positiva (Hirdman 2008, s. 69). Även 

intuitiv är att betrakta som en negativ egenskap då det syftar på en negativ form av 

impulsivitet. Detta sammanfaller med den klassiska genusordningen där kvinnliga 

egenskaper uppfattas som svagheter. En man som uppvisar feminina egenskaper hotar 

därför sin egen manlighet och i förlängningen manligheten i stort.  
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Till skillnad från både Leo och Charles har Tove bara maskulint kodade egenskaper. De 

är aggressiv, våldsam, stark, känslokall och självständig. Dessa egenskaper är inte 

uteslutande positiva och är istället lätt att uppfatta som negativa. Sett till det faktum att 

Tove är den mest framträdande kvinnliga personen i Mästare, väktare, lögnare, vän blir 

hon också representativ för kvinnorna i boken. Hos män är aggressivitet, våld och 

känslolöshet något som ofta uppmuntras medan det hos kvinnor är något att betrakta som 

negativt (Nikolajeva 2013, s. 126–167). Därför blir de maskulina egenskaperna hos Tove 

nästan uteslutande negativa i sig. Hon framställs som empatilös och får en nästan 

psykopatisk framtoning. Det syns bland annat i hennes misshandel av Leo som antar en 

grotesk ton. Det syns också i hennes agerande efter misshandeln där hon inte visar upp 

några skuldkänslor eller ånger, något som annars skulle vara att betrakta som normalt 

mänskligt beteende. Även om hennes agerande skulle kopplas till den ilska och sorg hon 

känner för sin bror tar det onormalt stora proportioner. Tove som den mest framträdande 

kvinnan i Mästare, väktare, lögnare, vän blir då bilden av den misslyckade kvinnan med 

en överdriven manlig framställning. 

Charles mest framträdande egenskaper är sårbar, beroende, lydig, aggressiv och 

skyddande. Sårbar, beroende och lydig räknas som feminina egenskaper emedan 

aggressiv och skyddande räknas som maskulina. Åter framställs de feminina 

egenskaperna som negativa; de utgör Charles svaghet (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 

37). Det i jämförelse med de maskulina egenskaperna som brukar framhållas som positiva 

egenskaper hos män, något som också sker i Mästare, väktare, lögnare, vän. Det framstår 

också som att det är de feminina egenskaperna som i slutändan får honom att förfalla. 

Till skillnad från Måltavla driver inte Mästare, väktare, lögnare, vän en tes och gör 

inget försök att vara genusmedveten. Måltavla försöker men misslyckas. De kvinnliga 

personerna definieras i högre grad av traditionellt maskulina egenskaper. Den enda 

homosexuella personen stereotypiseras genom att tillskrivas enbart kvinnliga egenskaper, 

varav majoriteten är att betrakta som negativa. Mästare, väktare, lögnare, vän försöker 

inte vara genusmedveten och blir därför mer verklighetstrogen. Samtidigt förstärker detta 

rådande könsnormer om manligt och kvinnligt. 

 

6. Kritisk diskursanalys 
Vi har valt att i diskursanalysen fokusera på tre teman som förekommer i endera boken. 

Temana är valda utifrån kriteriet att de är genomgående genom boken men inte är 

utskrivna i texten. Vi har valt bort kvinnohat då vi redan har diskuterat detta tema 

ingående i föregående avsnitt. Kvinnohat är också själva grunden för narrativet i Måltavla 

och uppfyller därför inte de kriterier vi valde utifrån. 

 

6.1 Kritiskt diskursanalys av Måltavla 
Vi har valt tre teman som är genomgående i hela boken för vår analys. Temana är 

polisförakt, kriminalitet och Vit makt. Vi analyserar varje tema utifrån ett maktperspektiv. 

Det finns flera tydliga exempel på hur det skapas en diskurs av polisförakt i Måltavla. 

Detta sker genom att måla upp polisen som inkompetent, medvetet illvillig och onödig. 

Både Astrid och Carina blir utsatta för grova brott. Astrid blir hotad och Carina utsätts 
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för ett våldtäktsförsök. I båda fallen väljer de att inte anmäla brotten. Carina uttrycker 

även misstänksamhet mot polisen. Båda brotten sker i de inledande kapitlen, därför 

etableras polisföraktet redan där. Hoten mot Astrid eskalerar genom boken, men hon 

väljer ändå att inte kontakta polisen. I Carinas fall handlar det om en person mot vilken 

hon befunnit sig i beroendeställning och som hon misstänker begått liknande brott 

tidigare. Ändå går hon inte till polisen. Vidare i texten dyker det upp en lokal polischef 

som till synes medvetet missleder en undersökning. Läsaren uppmanas här att ta parti för 

Sölve som är den misstänkte. Det medan polischefen målas upp som inkompetent då hon 

inte letar efter andra spår. Inte långt därefter uppvisar Astrid frustration och irritation då 

en närvarande livvakt uppmanar henne att vänta in polisen. Det efter att hon blivit 

attackerad med en yxa och yxkastaren fortfarande har en yxa på sig. Som läsare kan man 

förstå att livvaktens beslut är rationellt och logiskt i sammanhanget. Trots det presenteras 

händelsen som att vi ska ställa oss på Astrids sida. Slutligen, även när Astrids kusin tar 

över undersökningen är det inte polisen som löser morden. Detta målar upp bilden av 

polisen som inkompetent; det är Astrid och Carina som står för informationen som för 

polisen framåt. Därefter lämnas information tillbaka till Astrid och Carina. I det här temat 

finns alltså tre diskurser som är direkt kopplade till en större diskurs av polisförakt. De 

tre diskurserna är illustrerade i exemplen ovan. Diskursen om den inkompetente polisen 

upprepas i diskursen om den illvillige polisen, en polis som medvetet går in för att sätta 

dit en person. Den tredje diskursen är resultatet av de två föregående diskurserna, 

diskursen som antyder att polisen inte behövs. Kopplar man det här till diskurser som 

finns i samhället går det att se en spegling. Ofta kritiseras polisen för sina prioriteringar 

och bristande insatser (Nielsen & Askelöv 2016). Föraktet uttrycks genom stenkastning 

eller tillmälen riktade mot arbetande poliser. Det finns också exempel på bristande respekt 

för polisens avspärrningar. Att en bästsäljande svensk kriminalroman har polisförakt som 

ett underliggande tema blir därför problematiskt.  

Läsaren saknar möjlighet att avgöra om kritiken mot polisen i boken är rimlig. Därför 

skapas ett maktförhållande där boken har högre makt än läsaren. I verkligheten tillhör 

polisen den formella makten. I Måltavla presenteras istället polisen som del av den 

informella makten. Detta kan öka de motsättningar som redan finns mellan poliskåren 

och medborgarna. 

Ett annat förekommande tema är kriminalitet. Kriminalitet är negativ för den formella 

maktstrukturen som håller samman ett rättssamhälle. Genomgående i boken är att de 

kriminella handlingar som genomförs inte får några konsekvenser. I flera fall ser inte 

personerna ett problem med de handlingar de begår. Det tydligaste exemplet är Carina, 

dels har hon ett förflutet som småkriminell genom stölder och inbrott, dels har hon en 

verksamhet där hon begår flera brott. I verksamheten säljer hon ”hälsostenar” via 

postorder. Själva försäljningen i sig utgör inget brott, däremot begår hon brott inom 

verksamheten. Hon begår bland annat skattebrott och gör sig skyldig till identitetsstöld 

(Polisen 2016). Eftersom identiteten tillhör en avliden människa är det också möjligt att 

hon gör sig skyldig till brott mot griftefriden. Ett annat exempel på brottslighet i Måltavla 

är Stefans affärer. Läsaren får aldrig ta del av hans affärer men det antyds flera gånger 

genom boken att affärerna är på gränsen till lagliga och ibland kanske även olagliga 

(Hedström 2015, s. 13). Stefan gör sig också potentiellt skyldig till dataintrång när han 
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tar reda på från vilken dator hoten mot Astrid skickas. Astrids kusin inom polisen gör sig 

skyldig till tjänstebrott när han delar med sig av hemliga uppgifter till Astrid. Han själv 

påpekar att han begår ett brott. Maktbalansen omkring kriminalitet som diskurs i Måltavla 

handlar här om författarens makt över läsaren. Det blir svårt för läsaren i de här 

situationerna att avgöra om en person i boken begår ett brott eller inte. Det finns också en 

maktbalans mellan personerna i boken. Trots att Carina har begått stölder presenteras hon 

på ett sådant sätt att vi ska känna sympati för henne. Det gör att offren för hennes stölder 

osynliggörs och blir en del av kulissen. Det faktum att hon orsakat andra människor skada 

om det hade varit verkligt är ett faktum som inte omnämns. På samma sätt förväntas vi 

som läsare att skratta överseende åt Stefans tveksamma affärer, trots att vi saknar insikt 

om exakt vilken sorts affärer det är frågan om. Makten att bestämma vad som är rätt och 

fel hamnar således helt och hållet på personerna i boken, vilka ofta rör sig inom en 

moralisk gråskala. 

Det tredje temat har vi valt att sammanfatta som Vit makt (Säkerhetspolisen 2016) under 

vilken vi räknar in homofobi, rasism, anti-feminism och nationalism. Diskursen kring Vit 

makt formuleras främst av den mörka sidan, alltså av antagonisterna. Kvinnohat som 

diskurs skulle kunna inberäknas under Vit makt men är redan ett eget tema genom boken. 

Homofobin speglas genom att kritik riktas mot kronprinsessans närvaro på en TV-sänd 

gaygala där hon anklagas för att svika traditionella värden. Diskursen om traditionella 

och svenska värden är återkommande i temat om Vit makt (Expo skola 2016). Mordet på 

Matei är rasistiskt motiverat. Amanda och Andreas avhumaniserar Matei baserat på det 

faktum att han är från Rumänien för att sedan motivera mordet de begår. En annan diskurs 

som kommer in under Vit makt är anti-feminism. Anti-feminismen finns i manifestet 

Amanda och Andreas skrivit, det finns också i samtalen som förs i boken. En person 

kommenterar till exempel att vissa lägger skulden för terrorattacken den 11 september 

2001 på feminismen. Det görs också direkta referenser till Breivik som 2011 mördade 69 

ungdomar på Utöya utanför Oslo i Norge. Hans handlingar ska ha varit motiverade av 

diskurser inom Vit makt. En annan diskurs som blir tydlig är nationalism (Expo skola 

2016). Ett av målen för Amanda och Andreas är att Sverige ska bli en stark nation igen, 

en tongång som kan kännas igen från nazismen. Diskurserna kring Vit makt är ett av de 

främsta tillfällen när ett tema i boken direkt reflekterar motsvarande diskurser i samhället. 

Under 2010-talet har rasistiska och nationalistiska strömningar ökat i Sverige. Exempel 

är nazistdemonstrationen som hölls 1 maj 2016 i Borlänge och orsakade stor uppståndelse 

(Fahlander 2016). I temat Vit makt finns också diskurser om manlighet och kvinnlighet 

som både står i direkt motsats till och överensstämmer med samhällets diskurser kring 

könsroller. Dock står inte temat Vit makt för alla exempel på maktbalans. Framställningen 

av till exempel Sölve, som presenteras med företrädesvis feminina egenskaper, är också 

en homofobisk diskurs. Den diskursen blir inte lika framträdande på grund av att 

diskurserna under Vit makt är del av textens motiv. Faktum kvarstår dock att Sölve som 

den stereotypa bögen också är del av en diskurs där maktbalansen är en del av 

heteronormen, vilket innebär att heterosexualitet betraktas som den normala sexualiteten 

(Fagerström & Nilson 2008, s. 17–18). 
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6.2 Kritisk diskursanalys av Mästare, väktare, lögnare, vän 
Det tre teman vi har valt i Mästare, väktare, lögnare, vän är laglöshet inom polisen, 

småstadsmentalitet och psykisk ohälsa. 

Det första temat laglöshet inom polisen markeras genom diskurser som korruption, 

tjänstefel och regelrätta brott. Vid flera tillfällen i Mästare, väktare, lögnare, vän begår 

en av poliserna ett tjänstefel och tjänstebrott. Det gäller Leo, Tove, Charles och 

polischefen på Bruket. Samtliga begår vid minst ett tillfälle ett tjänstefel där de bryter mot 

lagen. Till exempel bryter polischefen på Bruket, Bergström, mot lagen när han anhåller 

en person som misstänkt utan bevis. Han genomför inte heller några häktesförhandlingar 

och genomför därför ett olagligt frihetsberövande (Polisen 2016). Leo bryter mot lagen 

när han blandar sig i en utredning trots att han är avstängd. Avstängningen beror på att 

han missbrukar narkotikaklassade läkemedel utan recept. Tove begår ett tjänstefel när hon 

inte anmäler Leo trots att hon är medveten om att han begår ett brott. Charles gör sig 

skyldig till flera grova brott, spionage, medhjälp till grov stöld och mord. I temat om 

laglöshet inom polisen är diskursen kring poliskorruption stark. Eftersom polisen utgör 

en del av den formella makten uppstår det en maktrelation mellan bokens värld och 

verkligheten. Polisen har en roll som upprätthållare av moral, lag och ordning, det är de 

diskurserna som förknippas med polisen som en samhällsfunktion. I Mästare, väktare, 

lögnare, vän upprätthåller inte någon av personerna de normer som förknippas med 

polisen, trots att de själva är en del av polisen. Här har boken också en maktrelation till 

läsaren. Som läsare kan man sakna kunskap om svensk lag. Läsaren står också i 

maktposition gentemot boken då de brott som begås är ur en moralisk position omöjliga 

att försvara. 

I temat om småstadsmentalitet hittar vi diskurser kring social kontroll, slutet samhälle, 

en exkluderande miljö där alla känner alla. Temat kring småstadsmentalitet hittar vi 

främst hos Charles men det speglas också i Tove. I jämförelse är det här temat litet och 

tar endast upp en liten del av den totala berättelsen. De olika diskurserna blir synliga 

genom Charles flytt till Bruket och hur han aldrig blir en del av det lilla samhället. 

Maktrelationen i det här temat handlar mindre om relationen mellan bok och läsare, 

istället handlar det om maktrelationen småstad–storstad. Det finns olika diskurser 

associerade med småstäder respektive storstäder. Storstaden har diskurser som 

självförverkligande, anonymisering och låg social kontroll. Småstaden associeras med 

diskurser kring traditioner, hög social kontroll och starka känslor om grupptillhörighet. 

Storstaden förknippas också i hög grad med makt och maktutövning. I Mästare, väktare, 

lögnare, vän syns den maktrelationen i det faktum att Bruket är en avflyttningsort med 

låg kompetens, även bland dess poliser, och att Stockholm är sätet för regeringsmakten. 

Det blir ännu tydligare då Tove framställs som överlägset mer kompetent än sina kollegor 

på Bruket. Hon framställs också som mer intelligent än sina kollegor. Detta förklaras med 

att hon utbildade sig till polis i Stockholm och tjänstgjorde där tills hennes bror dog. 

Det sista temat vi tittat på är psykisk ohälsa. I psykisk ohälsa har vi inkluderat möjliga 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den tydligaste kopplingen till psykisk ohälsa 

är den rättspsykiatriska avdelningen som både Leo och Birck besöker. Utöver det finns 

det referenser till psykisk ohälsa hos både Eva och Marika. Charles beskriver att Eva har 

”hennes lilla mörker” (Carlsson 2015, s. 207), Marika uppvisar psykotiska drag som barn 
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vilka förstärks när hon sedan i vuxen ålder går in i psykos. Det är de uppenbara exemplen 

på olika former av psykisk ohälsa. Leos missbruk kopplas också till psykisk ohälsa. Vi 

utgår ifrån att han upplever en form av posttraumatiskt stressyndrom eftersom han visar 

tecken på ångest och självskadebeteende. Också Tove uppvisar tecken på att ha 

posttraumatiskt stressyndrom, till exempel när hon misshandlar Leo utan att senare 

uppvisa någon som helst ånger (McGrath 2016). Rättspsykiatrin som funktion innebär att 

patienterna har förlorat makten över sina egna liv och har svårt att utöva makt tillbaka 

mot sina vårdare (Gadea 2015). Vidare i Mästare, väktare, lögnare, vän finns det personer 

som uppvisar symptom för olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta skrivs 

dock aldrig ut i texten och är troligtvis något författaren har gjort omedvetet eftersom det 

annars står i texten om en person har några psykiska problem. Till exempel uppvisar Eva 

symptom för borderline (Byström 2015), Charles beteende överensstämmer med AST–

autismspektrumtillstånd–främst inom det som kallas Aspbergers syndrom (Faber 2015). 

Båda skulle i verkligheten med stor säkerhet betraktas som högfungerande och 

förmodligen gå genom livet utan att någonsin bli diagnosticerade. Maktrelationen som 

finns mellan uppenbar psykisk ohälsa och en potentiell funktionsnedsättning är det 

faktum att psykisk ohälsa genom boken enbart formuleras som uteslutande negativt. Det 

ges heller aldrig en full förklaring till orsaken bakom personernas ohälsa. Utöver Eva och 

Charles finns det ytterligare två personer som uppvisar symptom på neuropsykiatriska 

funktionshinder. Den ena är Paul som med stor sannolikhet har psykopati (Rangne 2009), 

han uppvisar vid flera tillfällen brist och avsaknad av empati. Hans handlingar är endast 

resultatbaserade, så länge han får pengar bryr han sig inte om hur, och han saknar en 

känsla för moral. Den andre är John ”Grim” Grimberg. Av alla i Mästare, väktare, 

lögnare, vän är han bland dem som uppvisar lägst grad av psykisk ohälsa. Samtidigt 

passar hans beteende in på diagnosen narcissistisk personlighetsstörning (Nyman 2009). 

Här finns också en maktrelation i det faktum att Paul är antagonisten och Grimberg har 

gjort sig skyldig till mordförsök. Att måla upp en antagonistisk person som psykiskt 

obalanserad är ett vanligt grepp inom populärkulturen. Detta skapar i sin tur ett stigma 

kring psykisk ohälsa. Diskursen kring psykisk ohälsa förstärks alltså i Mästare, väktare, 

lögnare vän som något negativt. Personer som har ett neuropsykiatriskt funktionhinder 

men är högfungerande kanske inte söker den hjälp de skulle kunna behöva. Detta på grund 

av det stigma kring psykisk ohälsa som skapats av negativa diskurser. Kunskapen om 

neuropsykiatriska funktionshinder har en tendens att vara låg (Nordlander 2002). Därför 

ser vi det som osannolikt att författaren var medveten om att personerna i boken uppvisar 

symptom på neuropsykiatriska funktionshinder, särskilt då psykisk ohälsa redan 

förekommer i boken, till exempel Eva och Marika. Dock har författare fortfarande en 

påverkan på läsaren och utgör därför en del i maktrelationen som hänger samman med 

diskurserna kring psykisk ohälsa och funktionshinder. 
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7. Resultat 
7.1 Resultat av den berättartekniska analysen 
7.1.1 Narrativ 

Användningen av berättarteknikerna anakronism och fördröjning (Pusztai 2013, s. 22–23 

& 72) i Mästare, väktare, lögnare, vän skapar en spänningskänsla som inte textens 

innehåll egentligen lever upp till. Användning av anakronism får berättelsen att hoppa 

mellan olika tidpunkter och skapar illusionen av spänning på grund av de snabba hoppen. 

Fördröjning används för att dra ut på textens händelseförlopp. I sig är händelseförloppet 

väldigt kort och leder fram till den punkt där berättelsen startade. Båda dessa tekniker 

skapar därför en upplevelse av spänning som inte är närvarande i texten. Utöver det 

används teknikerna grotesk och tragedi som verktyg för att chocka läsaren. Då inga 

känslor från personerna i texten kopplas till teknikerna har de ingen funktion för 

handlingen. 

Mästare, väktare, lögnare, vän är helt beroende av de tidigare delarna i serien för att 

skapa sammanhang och klarar därför inte att stå på egen hand. Detta förstärks av det 

faktum att Charles historia är komplett. Den har en början, mitten, slut i kombination med 

en upptrappning och en klimax (Bondeson 2011, s. 129–130). Leos och Toves funktion 

är enbart att koppla Charles berättelse till samtiden och få den att koppla samman med de 

tidigare delarna i serien. 

Måltavla är en klassisk pusseldeckare, och innehållet syftar därmed till att lägga ett 

pussel som läsaren kan lösa. Anagnorisis används för att skapa igenkänning. Samtidigt 

som en person hittar ytterligare ledtrådar har läsaren redan fått tillgång till liknande 

ledtrådar och kan på så sätt själv närma sig lösningen. Funktionen av tekniken analog är 

snarlik, den skapar koppling mellan vad Astrid upptäcker och vad Carina upptäcker. 

Texten bemödar sig om att personerna måste upptäcka något själva eller dela sina 

upptäckter sinsemellan. Upptrappning används också som en teknik för att skapa ett 

pussel genom att flera detaljer framkommer längre in i texten (Pusztai 2013, s. 195–196). 

Den entydiga tendensen är den drivande tesen genom hela texten i Måltavla. Trots detta 

utgör den i högre grad motivet bakom antagonisternas handlingar istället för att bli ett 

politiskt ställningstagande. Måltavla uppnår fullt klimax och är en avslutad helhet. 

Om man jämför de två böckerna är användningen av berättartekniker skickligare utförd 

i Måltavla. Teknikerna som används är fler och har ett tydligt syfte för att föra berättelsen 

framåt. Mästare, väktare, lögnare, vän har en effektivare användning av färre tekniker. 

Det gör läsningen snabbare och underlättar för läsaren. Varken skickligheten eller 

effektiviteten är ett mått på texternas kvalitet. 

 

7.1.2 Orkestrering 

Rollistan i Mästare, väktare, lögnare, vän är relativt liten. Det är ungefär lika många 

aktiva personer på den ljusa och den mörka sidan. Antalet statister är mindre på den mörka 

sidan. Det vägs dock upp av att det finns fler aktiva bipersoner på den mörka sidan än den 

ljusa. I jämförelse är rollistan i Måltavla stor med över trettio statister även om det är bara 

tre av dessa som har en avgörande uppgift. Det finns fler personer på den ljusa sidan än 

på den mörka. Tre personer är bärande på den mörka sidan, sedan finns det personer vilkas 

funktion förpassar dem till den mörka sidan utan att de är del av den mörka sidans motiv. 
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7.2 Resultat av genusanalysen 
Vi nämnde tidigare i genusanalysen att Måltavla försöker framhärda i en 

genusmedvetenhet som inte helt uppnås. Bland annat används dikotomin man–kvinna 

som en del av motivet bakom antagonisternas handlingar. Samtidigt finns samma 

dikotomi i den övriga texten. Detta kan ses genom uppdelningen av manliga och kvinnliga 

personer samt det faktum att kvinnor och män har uppenbart olika funktioner i texten. 

Kvinnohat är den drivande tesen genom hela boken, dock förblir hoten bara vagt 

presenterade för läsaren. Som läsare får man veta vilken typ av hot kvinnorna tar emot, 

däribland Astrid, men inte vad som faktiskt står. Detta kan upplevas som att författaren 

väljer att ta den säkra vägen istället för att utmana läsaren. 

I Mästare, väktare, lögnare, vän är den manliga hegemonin stark. Den utgör en del av 

själva kulissen för hur berättelsen drivs framåt även om den inte är en entydig tendens. 

Exempel på detta kunde vi se i hur personerna antingen levde upp till förväntade 

könsroller eller reagerade när någon bröt mot förväntningarna. Ett annat exempel som 

blev tydligt var det begränsade antalet kvinnliga personer i texten. Av dem är det bara 

Tove som har en röst. Annars är kvinnorna passiva medan männen är aktiva, en 

uppdelning som också faller in i förväntade könsroller. 

I Måltavla framställs maskulina egenskaper som företrädesvis positiva, även när de 

innehas av en kvinnlig person. Detta gäller främst Astrid och Carina, hos Astrid är även 

de feminina egenskaperna att betrakta som positiva. Den egenskap som utgör ett undantag 

är våldsam, en egenskap Carina besitter som hos kvinnor vanligtvis betraktas som 

negativ. I Måltavla är detta dock ambivalent och anses rättfärdigat av situationen. Detta 

speglar samhället där mannen utgör normen och kvinnan det avvikande (Hirdman 2008, 

s.62-63). Den manliga personen vi valde, Sölve, har enbart feminina egenskaper. Dessa 

egenskaper är företrädesvis att betrakta som negativa, inte bara hos män utan även hos 

kvinnor. I en berättelse är det inte ett problem att en person har egenskaper som kan 

upplevas som negativa. Dock blir det ett problem när det kommer till Sölve på grund av 

det faktum att han är homosexuell. Genom att ge en manlig, homosexuell person enbart 

feminina egenskaper skapar man en stereotyp. Det har också skett i Sölves fall, och 

stereotypen förstärks av det faktum att han är musiker. Det är en vanlig uppfattning att 

män inom konstnärliga fält är homosexuella i högre grad än män inom andra fält. Sölve 

har också blivit fråntagen sin faktiska sexualitet då han aldrig har eller haft en partner. 

Det spelar in i den sociala uppfattningen (Milles 2008, s. 78) att det finns regler kring 

vem som får ha sex med vem och hur mycket. En man bör enligt den uppfattningen ha 

sex med en kvinna. En homosexuell man är automatiskt omanlig, vilket återigen speglas 

i hur Sölve framställs med främst framträdande feminina egenskaper. Det gör att 

heteronormen blir väldigt stark i Måltavla, trots att två kvinnliga personer gifter sig. Det 

kvinnliga paret har en mycket liten roll i boken och saknar betydelsebärande uppgifter. 

När det kommer till de traditionella rollerna för kvinnliga och manliga personer i 

skönlitteratur går det att konstatera att Leo och Tove har bytt plats. Leo uppvisar enbart 

traditionellt feminina egenskaper medan Tove uppvisar enbart maskulina egenskaper. De 

feminina egenskaperna Leo uppvisar betraktas som företrädesvis negativa när de 

förekommer hos män. Det går att argumentera att de är negativa också när de förekommer 
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hos kvinnor men inte i lika hög grad som hos män. Det går att göra en liknande slutsats 

av de maskulina egenskaper som Tove har. Hos en manlig person skulle samma 

egenskaper betraktas som positiva medan hos en kvinnlig person är de uteslutande 

negativa. Charles har både maskulina och feminina egenskaper. I det fallet är de 

maskulina egenskaperna uteslutande positiva medan de feminina egenskaperna är 

uteslutande negativa. Vi kom fram till att det är de feminina egenskaperna som i 

förlängningen leder till att Charles blir korrumperad. Detta skapar en idé om att det är 

negativt för en person att ha egenskaper som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi 

utgår från att detta inte är gjort medvetet. 

 

7.3 Resultat av diskursanalysen 

7.3.1 Måltavla 

Vi undersökte tre teman i Måltavla utifrån kriteriet att de skulle vara del av undertexten. 

Det första temat vi undersökte var polisförakt. Här kom vi fram till att det finns en röd 

tråd av förakt mot den formella makten som polisen utgör. Flera av personerna i boken 

uppvisar brist på tillit gentemot polisen. I kombination med att bokens protagonister, 

Astrid och Carina, genomför eftersökningar som är att likna vid en polisutredning 

framställs hela rättssystemet som överflödigt. En sådan uppfattning i en rättsstat är lätt att 

betrakta som problematisk då den kan uppmuntra människor att ta lagen i egna händer. 

Då blir föraktet mot polisen som auktoritet ett problem som också ofta speglas i det 

verkliga samhället. 

Det andra temat var kriminalitet. I Måltavla finns en klar ambivalens kring brott och 

kriminalitet. Flera av personerna i boken begår vid olika tillfällen kriminella handlingar. 

Detta har dock konsekvenser bara för de personer som befinner sig på den mörka sidan – 

Amanda, Andreas och i något mindre grad Johan Malm. De personer som befinner sig på 

den ljusa sidan möter inte några konsekvenser även för handlingar som är brottsliga. Av 

dem är det Carina som står för de tydligaste exemplen, Stefan antyds begå ekonomiska 

brott men det klargörs aldrig. Astrid själv befinner sig i gränslandet för vad som är att 

betrakta som lagligt. På samma sätt som polisföraktet i boken är ambivalensen kring 

kriminalitet problematisk. Det skapar också en distans till den formella makten och 

beskriver lagen som mindre betydelsefull än vad den faktiskt är. Det ger också intrycket 

att det inte finns några konsekvenser av att bryta mot lagen såvida det inte handlar om 

grova brott. Dessa grova brott är då på nivån av mord och mordförsök. Våldtäktsförsök, 

skattebrott och identitetsstöld är samtliga brott som aldrig får konsekvenser i boken. 

Det sista temat vi undersökte var Vit makt. Här kunde vi se en tydlig koppling till 

samhället i övrigt där rasism och antifeministiska strömningar har ökat under 2000-talet, 

bland annat i samband med att det politiska partiet Sverigedemokraterna valdes in i 

riksdagen 2010. Dock fann vi att de diskurser som fanns inom temat Vit makt enbart 

fyllde en funktion som motiv för Måltavlas antagonister. I jämförelse med kvinnohat som 

utgjorde den drivande tesen i texten är Vit makt bara en händelsefunktion, det som på 

engelska kallas plot device. En händelsefunktion är något som driver handlingen framåt 

i en text. 
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7.3.2 Mästare, väktare, lögnare, vän 

Precis som i Måltavla valde vi att undersöka tre teman som var en del av undertexten, de 

tre teman vi valde var laglöshet inom polisen, småstadsmentalitet och psykisk ohälsa. 

Det första temat vi undersökte var laglöshet inom polisen. Vi kom fram till att 

personerna i boken vid ett flertal tillfällen begår lagbrott, av dem är majoriteten poliser. 

Gemensamt är att det finns en ambivalens kring när ett lagbrott begås. För Tove och Leo 

handlar det om tjänstebrott och polischefen på Bruket gör ett olagligt frihetsberövande. I 

Toves och Leos fall får vi veta att de begår ett tjänstefel direkt i texten. När det kommer 

till polischefen är det svårare att avgöra om ett brott har begåtts om man inte redan har 

viss kunskap om svensk lag. De grövre brotten står Charles och Paul för, det handlar då 

till exempel om grov stöld och mord. Vi kom fram till att normen för polisen är att 

upprätthålla lagen. Det blir därför en maktfråga när polisen som organisation framställs 

ha poliser som lättvindigt begår brott utan att möta några konsekvenser. De upprätthåller 

därför inte de förväntade normerna för polisen. 

Det andra temat vi undersökte var småstadsmentalitet. Vi kom fram till att Bruket 

speglar hur motsvarande samhällen fungerar i verkligheten. Småstäder är starkt 

associerade med inskränkthet och social kontroll. I Mästare, väktare, lögnare, vän är detta 

synligt i hur Charles aldrig blir en del av bygden han flyttar till medan Eva är en del av 

det sociala nät som skapas i en liten bygd. 

Det sista temat vi undersökte var psykisk ohälsa. Flera av personerna i Mästare, väktare, 

lögnare, vän uppvisar tecken på antingen psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Vi kom fram till att författaren sannolikt inte hade som avsikt att 

skapa personer som uppvisade någon form av personlighetsstörningar, med undantag av 

Leo. Som läsare kan man ändå ana att många av personerna i boken lider av någon form 

av psykisk ohälsa. Detta skulle inte vara ett problem om det inte vore för det faktum att 

den psykiska ohälsan framställs i en kombination med brist på kontroll. Ibland leder det 

också till att en person uppvisar ett agerande som går emot deras etablerade personlighet. 

Vi kom också fram till att omedvetenheten kring neuropsykiatriska funktionshinder som 

representeras i Mästare, väktare, lögnare, vän riskerar att osynliggöra högfungerande 

människor. Att psykisk ohälsa kopplas till brist på kontroll kan bidra till att människor 

väljer att inte uppsöka lämplig vård. 
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8. Diskussion 
8.1 Berättarteknik 
Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän är två mycket olika böcker om man endast 

undersöker berättelsernas innehåll. Personerna har olika personligheter, händelserna har 

ingenting gemensamt, upplägget är olika och den tidsrymd under vilken de utspelar sig 

skiljer sig markant. Det finns också stora skillnader i antalet roller i rollistan och hur 

personerna i rollistan hanteras. Trots det kan vi se stora likheter mellan de två böckerna 

när vi väljer att studera böckerna från ett berättartekniskt perspektiv. Då är det mindre 

intressant vad böckerna innehåller och mer intressant hur innehållet presenteras. Med 

några undantag används i stort samma tekniker i båda böckerna, i vissa fall används 

tekniker som har motsvarande funktion men med motsatt effekt. Till exempel är kronologi 

och anakronism två sätt att lägga upp en berättelses tidslinje. Effekten av teknikerna är 

dock olika då kronologi ger en kontinuerlig berättelse medan anakronism får berättelsen 

att hoppa runt mellan olika tidpunkter i texten. 

Vi skulle vilja argumentera för att de tekniker som är gemensamma för de båda böckerna 

utgör en del av de konventioner som är typiska för kriminalfiktion som genre. Det går att 

argumentera för att många av teknikerna förekommer inom alla former av skönlitteratur. 

Vi menar dock att det är hur teknikerna används i båda böckerna som har betydelse för 

det som i sin tur skapar genrekonventioner. Trots att berättelserna i Måltavla och Mästare, 

väktare, lögnare, vän skiljer sig markant används ändå teknikerna i böckerna på ett 

snarlikt sätt. De används också för att uppnå samma mål. 

 

8.2 Genus 
Det finns två olika punkter vi skulle vilja diskutera när det kommer till hur genus 

presenteras i Måltavla respektive Mästare, väktare, lögnare, vän. Den ena punkten 

handlar om hur genus fungerar som tema i båda böckerna. Den andra handlar om hur 

relationerna mellan manliga och kvinnliga personer framställs i respektive bok. 

I Måltavla görs, som vi tidigare har nämnt, ett medvetet försök att vara normbrytande. 

Boken driver därför en tydlig tes och sätter fokus på hur kön presenteras. Vi menar dock 

att istället för att bli normbrytande går det för långt åt andra hållet. Personerna i Måltavla 

blir stereotyper, det gäller inte bara Sölve som blir den stereotypa bögen. Även Astrid och 

Carina blir stereotyper genom sitt avståndstagande från den traditionella kvinnorollen 

(Nikolajeva 2013, s. 133). Författaren har problem med att uppnå en balans mellan att 

vara normbrytande och falla in i stereotyper. I jämförelse saknar Mästare, väktare, 

lögnare, vän en avsikt att driva en genusmedveten tes. Detta får boken att spegla 

verkligheten i högre grad, något som inte är enbart positivt eftersom den då upprätthåller 

rådande normer och bidrar till att förstärka potentiellt skadliga normer. Dit hör bristen på 

kvinnliga poliser och hur feminina egenskaper utgör enbart svagheter (Nikolajeva 2013, 

s. 129–130). 

En sak som Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän har gemensamt är det faktum 

att de kvinnliga personerna inte har några manliga vänner. Antingen är de enbart ytligt 

bekanta eller så handlar det om familjemedlemmar och romantiska intressen. Vi vill 

argumentera för att det här gäller även när det kommer till Tove och Leo. De blir inte 

vänner genom händelserna i boken även om de bestämmer sig för att samarbeta. I 
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Måltavla kan det här vara lite svårare att se då det finns fler interaktioner mellan de olika 

personerna. Dock omnämns det specifikt att Carina och Astrid är vänner, även andra 

relationer mellan olika personer får en exakt beskrivning. Därför menar vi att exempel på 

interaktioner mellan manliga och kvinnliga personer som inte tillhör ovan nämnda 

kategorier inte beror på vänskap eftersom det aldrig specificeras direkt i texten. 

 

8.3 Diskurs 
Det finns två aspekter som framkommit i diskursanalysen som kommer att diskuteras. 

Den ena aspekten är hur relationen mellan auktoriteter och kriminalitet presenteras i 

Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän. Den andra aspekten är från vilket perspektiv 

mysteriet avslöjas i respektive bok. 

Vi vill argumentera för att det i både Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän 

förekommer en ambivalens mellan synen på auktoriteter och synen på kriminalitet. 

Medan det ena fallet handlar om ett mer uppenbart polisförakt handlar det andra fallet om 

brist på respekt inom den egna yrkesgruppen. I båda fallen bidrar diskurserna till att skapa 

ett misstroende mot polisen och det svenska rättssamhället. Det enda skillnaden är att i 

Måltavla skapas misstroendet genom personernas misstänksamhet mot auktoriteter 

medan misstroendet i Mästare, väktare, lögnare, vän skapas av att personer som har 

auktoritet missbrukar sitt förtroende. Att båda dessa förekommer i böcker som valt 

kriminalfiktionen som genre vill vi argumentera för är mycket problematiskt och kan 

tänkas vara ett kännetecken för genrens moderna yttring. Det blir ett sorts rättfärdigande 

av personernas handlingar. Om det inte fanns ett misstroende gentemot polisen i Måltavla 

skulle det inte heller finnas någon orsak för Astrid och Carina att välja att ta lagen i egna 

händer. Om Leo och Tove inte missbrukade sin auktoritet skulle de inte ha ett mysterium 

som de måste lösa tillsammans. I Mästare, väktare, lögnare, vän tillkommer dessutom 

det faktum att utan polischefens agerande skulle viktig information inte nå till läsaren – 

trots att polischefens agerande är olagligt. I båda böckerna har därmed olagliga handlingar 

en funktion för att föra historien framåt, med målet att avslöja en eller flera personer som 

också begått brott. Enda skillnaden är att brotten är av mycket grövre natur. 

Den andra aspekten vi vill diskutera är något som redan berörts. Det handlar om vilken 

relation personerna i boken har till den i böckerna pågående mordutredningen. I Måltavla 

får vi ta del av utredningen från ett utifrånperspektiv. Vi vet mycket lite om de faktiska 

detaljer som polisen har i utredningen. Kontakten som sker med polisen sker antingen 

genom Lena som väljer ett enspårigt och felaktigt spår eller genom Astrids kusin Gustav. 

Utifrånperspektivet i det här fallet utmålar polisen som inkompetent vilket vi skulle vilja 

påstå är ett problem. Tar man hänsyn till att Astrid bidrar minimalt med den information 

hon hittar till polisen och Carina inte bidrar alls förväntas vi som läsare ha inställningen 

att polisen är inkompetent. Det baserat på information som polisen inte hade tillgång till. 

I Mästare, väktare, lögnare, vän får vi däremot ta del av utredningen från ett 

inifrånperspektiv. Personerna i boken tillhör polisen och all information som läsaren får 

tillgång till är samma information som polisen får. Samtidigt undanhåller Tove och Leo 

information som leder till att Paul avslöjas. Det trots att båda är poliser. Också här målas 

polisen upp som inkompetent även om det då är baserat på inifrånperspektivet. 

Inkompetensen beror dock inte på att polisen inte får tillgång till all information. Istället 
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framställs inkompetensen bero på det faktum att polisstationen är förlagd i Bruket. 

Polischefen uppvisar både problem med att stava och en tendens att dra förhastade 

slutsatser. Ovanpå det målas han upp som självgod och en person som vill framstå i god 

dager oavsett vilken situation det är frågan om. Eftersom allt beskrivs från antingen Leos 

eller Toves s. saknas det möjlighet att dra några egna slutsatser. 

Slutligen vill vi påpeka att det i båda böckerna inte har någon betydelse för berättelsens 

klimax vad polisen kommer fram till. Det har inte heller stor betydelse vilken slutsats 

huvudpersonerna i respektive bok drar. I båda fallen avslutas mysteriet med en 

konfrontation där en person blir skjuten och den skyldige kan därför gripas. Enda 

skillnaden är att i ena fallet blir en person ihjälskjuten och i det andra överlever personen 

skottet. Vi vill därför argumentera för det faktum att polisens roll i båda böckerna är 

obetydlig för att föra handlingen framåt. Istället beror polisens inblandning på det faktum 

att vi som läsare skulle ha svårt att acceptera kriminalfiktion som saknar inblandning av 

polisen. Även om det som i Måltavla sker genom ett avståndstagande eller när det som i 

Mästare, väktare, lögnare, vän handlar om att agera kuliss. 

 

8.4 Kvinnligt och manligt författarskap 
I en kandidatuppsats från Mälardalens högskola beskriver Dahlqvist (2013 s. 19–23) hur 

deltagarna i Dahlqvists undersökning har en stereotyp uppfattning om kvinnligt och 

manligt författande. Undersökningen kom fram till att det finns fler stereotypa 

uppfattningar om kvinnligt författarskap än om manligt författarskap. När deltagarna 

beskrev texterna ansåg de att en text skriven av en manlig författare använde mer verb än 

adjektiv och därför var mindre detaljrik. Detta beskrevs som att skriva rakt på sak. I 

jämförelse ansågs kvinnliga författare använda flera adjektiv och skriva texter som är mer 

beskrivande och detaljrika, vilket skulle göra dem utförligare. Deltagarna ansåg också att 

manliga skribenter inte kan skriva trovärdiga kvinnliga roller och att kvinnliga skribenter 

inte kan skriva trovärdiga manliga roller. Deltagarna i undersökningen ombads att 

bedöma om en text var skriven av en kvinna eller man för att sedan förklara på vad de 

baserade sina svar. Det visade sig då att deltagarna baserade sina svar på huruvida bokens 

huvudperson är kvinnlig eller manlig. Eftersom texten hade en kvinnlig huvudperson 

antog de att författaren var kvinna. Samtliga deltagare var korrekta då texten var skriven 

av en kvinna. 

Det faktum att det finns uppfattningar om kvinnligt och manligt författarskap är i sig 

inte förvånande. Sedan tidigare har man vetat om att det finns skillnader i kvinnligt och 

manligt språk (Milles 2008, s. 25–30). Dessa skillnader har sedan visat sig vara baserat 

på det sammanhang i vilket texten är skriven. Milles menar också att det handlar om 

gradskillnader snarare än artskillnader. Det handlar alltså om språkliga resurser framför 

kön. Ändå tenderar män att uppleva att manliga skribenter är mer intelligenta än kvinnliga 

skribenter. På samma sätt tenderar kvinnor att uppleva att kvinnliga skribenter är mer 

intelligenta än manliga. 

Som en del i urvalet av material fanns kriteriet att böckerna som valdes skulle vara 

skrivna av en kvinnlig respektive en manlig författare. När Måltavla och Mästare, 

väktare, lögnare, vän analyserades fokuserade vi uteslutande på böckernas innehåll och 
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uppbyggnad. Dock finns det anledning att kortfattat utifrån den forskning som beskrivs 

ovan diskutera hur författarnas kön kan ha påverkat texternas uppbyggnad och innehåll. 

I förhållande till forskningen som beskrivs tidigare i avsnittet går det att konstatera att 

både Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän följer det etablerade mönstret. Ingrid 

Hedström (2015) har två kvinnliga huvudpersoner och hennes text är detaljrik med ett 

avslappnat berättande. I jämförelse har Christoffer Carlsson (2015) en manlig 

huvudperson och hans text innehåller bara de detaljer som är nödvändiga för att föra 

narrativet framåt. På en språklig nivå finns det alltså skillnader som skulle kunna förklaras 

genom författarnas kön. Det går dock att argumentera för att skillnaderna är en 

konstruktion av läsarens förväntningar och de istället är baserade på böckernas struktur. 

Detta då Måltavla utspelar sig över flera månaders tid och Mästare, väktare, lögnare, vän 

utspelar sig under endast ett par dagar, med undantag av avsnitten som handlar om 

Charles. Den skillnaden i texternas uppbyggnad gör att sammanhanget i texterna skiljer 

sig åt från varandra. Med Milles förklaring (2008 s. 25–30) skulle alltså eventuella 

skillnader vara baserade på författarnas övriga omständigheter snarare än att vara 

baserade på författarnas kön. Detta trots att båda böckerna rör sig inom samma genre. 

Det som utgör den stora skillnaden och kan förklaras med kön är hur böckerna förhåller 

sig till genus. Som vi redan har diskuterat i avsnitt 8.2 gör Hedström aktiva försök att vara 

genusmedveten genom Måltavla, medan Carlsson är mera verklighetstrogen men 

förstärker då rådande normer. Även om Hedström tar upp genusproblematik som ett tema 

klarar hon inte att göra frågan politisk. Trots detta är det medvetenheten kring 

genuspolitiska frågor som utgör den mest markanta skillnaden mellan författarna. Det är 

också en skillnad som inte är baserad på böckernas genre, struktur eller narrativ. Alltså 

går det att argumentera för att denna skillnad är baserad på författarnas kön. Det innebär 

inte att Carlsson är omedveten om sociala strukturer baserade på genus. I interaktionen 

mellan Tove och Fanny uttrycker båda kvinnorna sin förvåning över att den andre är en 

kvinna istället för en man. Det är annars ofta förväntningen inom en mansdominerad 

arbetsplats som inom polisen. Det är dock det enda tillfället i boken där personernas kön 

blir en kommentar om sociala normer och förväntningar. I jämförelse använder Hedström 

Måltavla som ett sätt att kommentera de sociala normer och förväntningar som omger 

könen. Det går att argumentera för att betydelsen av hennes kommentar blir något 

försvagad av det faktum att hon inte vågar bli mer politisk i sin kommentar. Detta 

samtidigt som hon förstärker sociala normer och förväntningar kring homosexualitet. 

Även om inkluderingen av en homosexuell person kan ses som ett politiskt 

ställningstagande får det motsatt effekt när personen ifråga stereotypiseras. 

 

8.5 Makt och författarskapet 
Den franske filosofen Foucault myntade begreppet power/knowledge (Börjesson & Rehn 

2009, s. 46, 51) som vanligtvis översätts till makt/kunskap. Begreppet bör läsas som ett 

ord istället för två eftersom Foucault menade att det finns en konstant växelverkan mellan 

kunskap och makt. Utan makt finns ingen kunskap, utan kunskap finns ingen makt. Därför 

är det viktigt att granska både den makt och den kunskap som produceras i samhället, inte 

bara den formella makten som innehas av myndigheter eller institutioner. Det är också 

viktigt att granska den informella makten som skapas i vår vardag. Detta då även en 
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välmenande idé kan fungera som ett instrument för maktapparaten. Det betyder också att 

alla är del av en maktapparat och har en roll i hur olika maktbalanser skapas. Om alla har 

makt innebär det att även den maktbalans som uppstår mellan två komponenter bör 

granskas kritiskt. 

En sådan komponent är genrelitteraturen där författaren är del av maktapparaten 

samtidigt som författaren är en del av maktrelationen som uppstår mellan verket och 

läsaren. Författaren har i den maktrelationen kontrollen över språket genom att 

handlingen förmedlas genom det språk författaren väljer att använda. Orsaken till att detta 

är viktigt att påpeka är att språk har makt (Börjesson & Rehn 2009, s. 82–83). Genom 

språket formas samhällets förhållningsregler och normer. Det kan förstärka rådande 

normer och det kan utmana existerande strukturer. Språket har också en förmåga att agera 

som en handling, det som kallas för en språkhandling. Vad exakt som definieras som en 

språkhandling är fortfarande otydligt och beskrivs bäst som tillfällen när språket utför en 

funktion som är jämförbar med ett fysiskt handlande. I en skönlitterär text använder 

författaren språkliga handlingar konstant. Det är språkhandlingarna som skapar 

berättelsens struktur och ger handlingen dess innehåll. Språkhandlingarna i en text 

förhåller sig också till normer utanför texten och kan därför agera för att förstärka dessa 

normer eller agera för att ifrågasätta samma normer. 

Både Måltavla och Mästare, väktare, lögnare, vän är samtidsskildringar och speglar 

därför i många avseenden verkligheten. Eftersom de utgör en del av samtidslitteraturen 

är de delaktiga i den maktapparat som skönlitteraturen utgör. Genom att undersöka 

böckernas struktur blir det därför möjligt att granska vad som skapar den maktapparat 

som författarna är en del av. Dock är det otillräckligt att granska enbart vilka 

berättartekniker som används för att framföra narrativet. Det är också viktigt att studera 

de teman och normer som förekommer i böckerna, eftersom det är vad som etablerar 

maktrelationen som finns mellan författaren och läsaren. Vi lever i ett samhälle där det 

inte går att bortse från kön och genus, det är en integrerad del av samhället. Även hur vi 

bedömer språk och intelligens är baserat på kön (Milles 2008, s. 31). På grund av detta är 

också genus en del av den maktrelation som etableras mellan författare och läsare. Även 

böckernas undertexter är en del av maktrelationen. En undertext är ett tema som är 

närvarande i en text men aldrig nämns öppet. Ibland kan författaren medvetet ha skrivit 

in en undertext och ibland är undertexten omedveten. När målet är att undersöka 

maktrelationerna som finns mellan texten och läsaren är därmed det mest effektiva att 

undersöka vilka teman som finns i undertexten. Som läsare kan det vara svårt att avgöra 

om en undertext är medveten eller omedveten och därför blir maktrelationen mellan 

författaren och verkligheten något otydlig. 

Vi skulle vilja argumentera för att en författare genom sitt författarskap har tillgång till 

en maktapparat där makten över kunskapen finns hos författaren. Läsarens makt är 

begränsad i förhållande till författaren. Mycket av den makt som förekommer mellan 

läsare och författare är baserad på författarens makt över språket och textens innehåll. 

Läsarens makt är begränsad till att välja huruvida hen vill läsa texten eller inte. Dock har 

författaren en maktrelation till läsaren bara om läsaren väljer att läsa texten.  
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9. Slutsats 
Litteratur berör. Själva syftet med att läsa är att skapa en stund som bara är till för en 

själv. I Sverige är den populäraste litteraturen genren kriminalfiktion (Palm 2013). Det är 

allt från Stieg Larsson till Camilla Läckberg. Därför ville vi ta reda på hur de olika 

komponenterna i en kriminalroman kunde spegla verkligheten. Således valde vi ut två 

romaner av genren kriminalfiktion. För att få bredd valde vi en kvinnlig och en manlig 

författare. Dock valde vi att undersöka böckerna utan att ta hänsyn till författarnas kön. 

Valet att använda tre olika analysmetoder gjorde att vi lyckades undersöka och belysa 

flera olika aspekter av samma bok.  

Litteratur är precis som all annan media ett resultat av sin samtid (Sjökvist 2011). Därför 

är det inte förvånande att böckerna vi valde också speglar samtiden. Författarna har gjort 

ett medvetet val att göra sina böcker samtida. För nöjesläsaren är nog både Måltavla och 

Mästare, väktare, lögnare, vän precis det som de förväntar sig. Vår undersökning visade 

dock på både intressanta och problematiska aspekter av den svenska kriminalfiktionen. 

Rent berättartekniskt uppvisade böckerna en medveten användning av olika 

berättartekniker. Det gjorde att innehållet i texten blev flytande vilket effektivt förde 

historien framåt. Däremot berättar en analys av böckernas berättartekniker ingenting om 

textens faktiska kvalitet, vilket inte heller var intressant för vår undersökning. 

Det var den genusteoretiska analysen och den kritiska diskursanalysen som visade på de 

mer problematiska aspekter som finns i böckerna. Den genusteoretiska analysen visade 

på problem med stereotypisering, könsroller och dikotomier mellan könen. Vi kunde 

också se hur personbeskrivningarna var starkt präglade av könstereotypa förväntningar, 

vilket kopplade till teorier om hur kvinnor underordnas män enbart baserat på att de är 

kvinnor. Vi kunde också koppla till heteronormen och även en bok som försöker vara 

normbrytande inom ett område kan samtidigt bli normenlig inom ett annat område. 

Diskursanalysen kom i jämförelse att visa på hur vissa normer och strukturer gör sig 

gällande i böckerna i sådan grad att de kan få negativa konsekvenser i verkligheten. Än 

mer problematiskt är det faktum att det i båda böckerna förekommer teman med diskurser 

som ifrågasätter rättssamhällets funktion. Detta genom att framställa poliskåren som 

allmänt inkompetent eller korrumperad, ibland en kombination av båda. 

Hade kriminalfiktion inte varit en sådan väl utspridd genre hade det inte varit ett 

problem. Det kan också tyckas vara ett litet problem när vi har undersökt endast två 

böcker. Resultaten går därför inte att applicera på genren i stort. Samtidigt finns det 

anledning att vara medveten om det faktum att kriminalfiktionen innehåller den sortens 

teman – även om det bara förekommer i två olika böcker.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Maria Nikolajevas schema (2013) 

Män/pojkar  Kvinnor/flickor 

Starka  Vackra 

Våldsamma  Aggressionshämmande  

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppfostrande  

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

Intuitiva 

 

Bilaga 2 

Tidslinje i Mästare, väktare, lögnare, vän 

 

2014 juni: s. 11 Midsommar  

Leo Junker s. 11–12  

Kort introduktion av huvudkaraktären (protagonisten). Är i Stockholm. 

 

Tove Waltersson s.13-30 

Miljö: Bruket, Alvavägen 10. Offret (Charles Jan Levin) hittad s. 14–15. Utredning 

inleds. 

Toves bror är död, s. 17.  

Foto på offrets familj 1978 s. 22. 

Tidsbegränsning för när Rikskrim tar över s. 29. 

 

Fakta om när Toves bror, Markus, dog s. 60. 

Man får offrets identitet s. 14. Djupare beskrivning av honom (och hans familj 1971–

1980) s. 39-40. 

 

Leo s.31-36 

Leo avstängd (påtvingad ”semester”) s. 31–32. 

Hör att Charles är död s. 33. 

 

Tove s.37-60 

Vittne tagit foto av bil vid brottsplatsen i tid för mordet s. 43. Registreringsnummer s. 45. 

Föremål saknas från brottsplatsen s. 47. 

Spår av pirra s. 49. 

Vittne säger sig ha sett någon på skogsvägen en bit från brottsplatsen under mordet s. 57. 

 

Leo s. 61–70 
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Besöker John Grim Grimberg på psyket s. 64–70.  

Får reda att Charles varit där, i sällskap av en kvinna s. 66–67. 

 

1984 februari: s. 71 

Charles s.71–104 

Presenterar Paul Goffman s. 71. Paul övervakar andra sidan vägen. 

Charles förföljer mannen som kom från den övervakade byggnaden s. 74–77. 

Hittar VAX–datorer s. 79.  

 

1971 januari–februari: s. 80 

Charles möter Eva s. 85. 

 

1984 februari: s. 89 

Konfronterar Jan Savolainen (mannen som Charles förföljde) s. 89. 

Företaget Sunitron används för smugglingen av VAX–datorerna s. 97. 

Berättar om datorerna för chefen (de jobbar inom polisen). Ljuger om vad de själva 

planerar att göra med datorerna s. 100–104. 

 

2014 juni: s. 105 

Leo s. 105–107 

Åker till Bruket s. 105. 

 

Tove s.108–109 

Möter Leo Junker, mannen som sköt hennes bror s. 109. 

 

Leo s.110–134 

Möter Tove Waltersson s. 110–111. Låtsas vara från Rikskrim. 

Blandar sig i utredningen från 116 och framåt. 

Får reda på om Charles familj 1971–1980 s. 119–120. 

Birck introduceras s. 122. 

Får veta vem Tove är s. 133. Han vet att han dödade hennes bror 

 

1971 mars: s. 135 

Charles s.135–162 

(inget av vikt.) 

 

1984 mars:139 

Mötet med residenten Johann Kraus, Östtysklands ambassadör s. 142. 

Pratar om planen för datorerna s. 144–145. 

Introducerar Marika s. 149. (Charles dotter.) 

1971 mars: s. 153 

(Inget av vikt händer. Pratar med sin bror, umgås med Eva) 

1984 mars: s. 158 

(Inget viktigt. Umgås med Marika) 
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2014 juni: s. 163 

Birck s.163–169 

Möter John på Leos begäran s. 167. 

 

Leo s.170–181 

Tar sig till Charles hus. Möter Eva där s. 173. 

Går in i huset s. 174. 

Hittar en gömd nyckel s. 176. 

Blir misshandlad av Eva s. 179–180. 

 

1984 september: s. 182 

Charles s.182–191 

En journalist ringer Charles. S. 183. 

Återblick på Charles första betalning för olagliga handlingar s. 188. 

 

1965 oktober: s. 192 

Okänd (Paul) s.192–193 

Utför mord. 

 

1984 oktober: s. 194 

Charles s.194–208 

Pratar med journalisten s. 198–200. 

 

1971 september–1972 augusti: s. 201 

Eva möter Charles föräldrar, s. 202.  

Charles flyttar in med Eva i Bruket, s. 205. 

Gifter sig med Eva Alderin (som blir Eva Levin), s. 206. 

Får barn tillsammans, s. 206. 

 

2014 juni: s. 209 

Tove s. 209–220 

Är på postkontoret. 

Använder nyckeln från Charles hem för att öppna Charles postbox. s. 213. 

Hittar minnessticka (som hon tar en titt i s. 214). Hittar ljudfil med Leos namn som titel. 

Letar upp Leo s. 216. 

 

Ljudfil (Charles + Paul + okänd) s.221–230 

Ett möte om att dra in Leo som möjlig syndabock för en operation. 

Nämner Lichterfallet, s. 229. 

Avslutas med datum, 20 augusti 2012. S. 230. 

 

Tove s.231–242 

Börjar söka om Ted Lichter, s. 233. 
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(Inget mer av vikt, pratar om Markus död s. 240) 

 

Leo s.243–245 

Åker tillbaka till polisstation s. 243. 

 

1984 oktober: s. 246 

Charles s.246–279 

Information om journalisten, s. 247. 

Konfronterar journalisten i hennes hem s. 248– 

Hon vet om VAX–datorerna. S. 250. 

Charles misstänker Savolainen som den som läckte. 

Förbereder för stölden, de pratar med Heffler. S. 256–257. 

Rapporterar till Heffler om Savolainen och journalisten. S. 259. 

Konfronterar Savolainen, ger honom en uppgift med förberedelsen av stölden. S. 263 

 

1980 maj–juli: s. 265 

Benämns att Marika har någon form av mental ohälsa, s. 265. 

Äktenskapet börjar falla isär. S. 266–268. 

 

1984 oktober: s. 270 

Operationen 'stjäla VAX–datorerna' genomförs och lyckas. S. 270. 

Träffar Kraus. Får halva betalningen. S. 272. 

Pratar med Kraus om journalisten s. 273. 

 

1980 juli: s. 274 

Får ledtrådar om Ted Lichter. S. 275–276. Och s. 278. 

 

2014 juni: s. 280 

Leo s.280–288 

Davidsson berättar om deras misstänkte för Charles mord. Daniel Bredström. S. 281. 

Bil utanför mordplats vid mord hittad sönderbränd. S. 288. 

 

Gabriel Birck s.289–296 

Åker till psyket för att prata med Marika. S. 292. 

Hon pratar om en bil som brann. 

Får höra från en anställd hur hon pratar mer med en annan patient. S. 296. 

 

1984 november: s. 297 

Charles s.297–327 

Får resten av betalningen. S. 297. 

Får höra att journalisten tagit bild av när Kraus klev ur deras bil efter betalningen. S. 298. 

Buggar journalistens hem. S. 300. 

De vet att det är Savolainen igen som pratat. S. 307. 
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1980 juli: s. 308 

Hittar kopplingar mellan högt uppsatta människor och Lichter. S. 308. 

Första mötet med Paul. S. 311. 

Paul ger namnet på Teds mördare i utbyte mot att Charles låter bli de andra han hittat som 

är kopplade till Ted. S. 313. 

Paul ger erbjudande att ansluta sig med dem. S. 314. 

Namngiven mördare häktad. S. 315. 

 

1984 november: s. 316 

De rapporterar till Heffler om journalisten och låter honom lyssna till inspelningen från 

buggen. S. 317. 

Det blir bestämt att journalisten (och hennes väninna) ska dödas. S. 318. 

 

1980 juli–augusti: s. 319 

Eva är påkommen att vara otrogen. S. 319. 

De bryter inte upp. 

1984 november: s. 324 

Möte med Kraus. Heffler kommer inte att hjälpa dem, de måste döda journalisten själva. 

S. 324–325. 

 

2014 juni: s. 328 

Leo s.328–330 

Får höra från Birck att Marika pratar med John. S. 330. 

 

Birck s.331–334 

Pratar med Grimberg igen. 

 

Leo s.335–344 

Ser i USB–minnet från postbox. Ser delar om VAX–datorerna och Kraus. S. 343. 

 

Birck s.345–347 

Grimberg berättar att Marika säger att hennes pappa förstörde hennes och hennes 

mammas liv. S. 346. 

 

Förhör (Bredström) s.348–355 

Berättar om när han hade en affär med Charles fru 1980. S. 351. 

Anklagar Charles för att ha satt ditt honom för häleri (ärlig med att han gjorde brottet). S. 

352. 

Tycker något är fel med Evas olycka. S. 352–353. 

 

Birck s.356–362 

Ser på Marikas besökslista. S. 357–358. 

Grimberg berättar att Marika spelade in sitt möte med ”den som ville henne illa”. S. 362. 
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Leo s.363–365 

Davidsson får ett telefonsamtal som avslöjar att Leo inte ska vara där. S. 365. 

 

1980 september–oktober: s. 366 

Charles s.366–389 

Paul fortsätter med sitt erbjudande. S. 366. 

Charles ber Paul om en tjänst, gällande Bredström. S. 367. 

 

1984 november: s. 369 

Charles och Paul mördar journalisten och den väninna som var med henne. S. 377–380. 

 

1980 november–december: s. 381 

Möter Paul på Brukets bar. S. 383–385. 

Charles kör hem efter puben (onykter), kör på Eva som kommer gående med cykeln och 

Marika. S. 388. 

Paul är närvarande. 

 

2014 juni: s. 390 

Tove s.390 

Kör från Bruket. Mot Stockholm. S. 390. 

 

Leo s.391–404 

Ser bland mapparna i USB–minnet. Hittar kontakter för en åklagare, en journalist och JO. 

S. 393. 

Kontaktar åklagaren. S. 395. 

Birck tar kontakt och berättar hur Paul har besökt Marika. Säger att han fått tag i hennes 

inspelning om mötet. S. 397 + 398. 

Birck lämnar minnesstickan genom brevinkastet. Leo hittar den. S. 404. 

 

Inspelning (Marika + Paul) s.405–408 

Paul insinuerar att Charles dödade Eva. S. 406. 

Frågar Marika var Charles håller hus. S. 407. 

 

Leo s.409–414 

Han och Tove bestämmer sig för att konfrontera Paul. S. 410. 

Leo går in ensam, medan Tove stannar ute. S. 414. 

 

1980 december: s. 415 

Charles s.415–416 

Paul iscensätter Evas död som en olycka. Får Charles att hjälpa till. S. 415. 

 

2014 juni: s. 417 

Förhör nummer 2 (Bredström) s.417–422 
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Bredström är den som parkerade bilen vid brottsplatsen och den som blev sedd i skogen. 

S. 420. 

Berättar hur han såg en okänd person i Charles hem, med blod på kläderna. S. 420–421. 

 

Tove s.423–425 

Bredström är inte längre misstänkt för mord. S. 424. 

 

Leo s.426–430 

Blir skjuten i bröstet. S. 430. 

 

Tove s.431–438 

Jagar Paul. S. 433–438. 

Blir skjuten i vänsterarmen. S. 435. 

Fångar Paul. S. 438. 

 

Leo s.439–448 

(Inget viktigt. På sjukhus, förlorar medvetande. Ser minnen om Charles) 

 

Charles s.449–466 

(Innan han dör) Paul besöker honom. S. 449. 

Konfrontation. S. 457. 

Charles konstaterar att Paul drogade honom natten i puben 1980. S. 458. 

Paul berättar om 1965. S. 464–465. 

Paul dödar Charles s. 466. 

 

Leo s.467–479 Slut. Uppbyggnad för uppföljare 

Vaknar den 25 juni. S. 468. 

Möter Grimberg, tror det är en dröm. S. 475. 

Vaknar med en papperslapp i handen, från Grimberg. S. 479. 

 

 

Bilaga 3 

Rollista för Mästare, väktare, lögnare, vän 

Den ljusa sidan: 

Protagonisten: 

Leo Junker. 

 

Hjälparen: 

Tove Waltersson.  

 

Biroller/platta rollfigurer: 

Ola Davidson. Toves chef. 

Gabriel Birck. Leos vän. 

Fanny Söderlund. Kriminaltekniker. 

John ”Grim” Grimberg. Gammal barndomsvän till Leo. Sitter i rättspsykiatrin.  
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Statister: 

Sam. Leos partner/sambo/fru. 

Klas ”Klasse” Mäkinen. Polis. 

Lars–Erik Sunesson. Huvudvittne och offers vän. 

Marika Alderin/Levin. Har bevis. Är Charles dotter. 

Åhlund. Polis. 

Plit (jobbar på S:t Göran rättspsykiatri). Hjälper Leo att ha tillgång till Grimberg. 

Anja Morovi (Leos chef (s.31)). Ser till att Leo har den tid som behövs för handlingen 

utspelning. 

Kit (katten). Humor. 

Byråchefen. Chef över Paul o Charles 1980, refereras enbart som byråchefen som röker 

Chesterfield. Var inte inblandad i VAX–datorstölden. 

Öster Vallman. Polis.  

Brandén. Polis. 

Markus Waltersson. Toves döde bror. Anledning för Toves avsky mot Leo. 

 

Den mörka sidan: 
Antagonisten: 

Paul Goffman.  

 

Skuggan och drivande kraft: 

Charles Levin. 

 

Biroller/platta rollfigurer: 

Johann Kraus. Den som beställde stölden av VAX–datorerna. 

Heffler. Hjälpare vid stölden av datorerna. 

Jan Savolainen. Temporär skötare av datorerna. Dubbel roll: Andra roll är som tjallare 

inför journalisten Cats Falcks. 

Maureen Cathryn Harriet Falck. Journalist, Charles och Pauls mordoffer. 

 

Anette Håkansson. Budbärare, först med nyckeln till Savolainen och sedan som informant 

till Falcks. 

Sven–Olof Håkansson. Är ägare för företaget som används för smugglingen. 

Jakob Öberg. Mellanhanden vid förvaringen av datorerna. 

Daniel Bredström. Mannen som Eva var otrogen med.  

 

Gråzon: Karaktärer som inte kan nämnas som dåliga eller bra. 

Eva Alderin/Levin. Utlösaren för Charles förfall. 

 

 

 

Bilaga 4 

Tidslinje för Måltavlas 

 

Bok: Måltavla 

Författare: Ingrid Hedström 

 

Prolog: Stockholm, 15 september 2013: S. 3–7 

Okänd (Amanda) s. 3–7. 

Okänd förbereder sig för attentatet. S. 3–7. 
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Historiska referenser till handlingen. S. 4–6. 

 

London och Dalarna, Nyårsdagen 2012–nyårsaftonen 2013: S. 9–47 

Astrid Sammils s.11–18 

Kort introduktion av huvudkaraktären (protagonisten). S. 11.  

Miljö: Pojkvännens lägenhet i London. Nyårsfirande. S. 13 

Amanda anländer. S. 11–12. 

Stefan Hallgrimson hälsar (Astrids pojkvän). S. 12 

Amanda får ett sms, lämnar lägenheten. S. 17. 

 

Carina s.19–25 

Carina introduceras. Vän till Astrid. s. 19. 

Firar nyår med halvbror Sölve Svahn. S. 20–21. 

Tre rumäner knackar på dörren, på väg till Ramsnoret för byggjobb. S. 25. 

Carina bjuder in dem. S. 25. 

 

Astrid s.26–38 

Zoe bedömer Amanda med hjältekomplex. S. 27. 

Astrids får hatmejl. S. 29–30.  

Kopplar mailet till ex–makens bok. S. 31. 

Stefan ser mejlen. S. 34. 

Astrid försöker få tag i Amanda. S. 36–37. 

 

Carina s.39–44 

Möter Matei Tudor och Vasile. S. 39. 

Jobbar svart på Ramsnoret. S. 41. 

Matei visar musiktalang. S. 42. 

Sölve vill få in honom i musikbranschen. Känner attraktion mot Matei. S. 43. 

 

Astrid s.45–58 

Peter Forssell hittas död på hotellrum. S. 47.  

Amanda saknas. S. 47. 

 

Stockholm och Dalarna, februari 2013: S. 49–85 

Astrid s.45–58 

Elias, Astrids chef, flyttar henne till ett vikariat som protokollchef. S. 51. 

Protokollchef Louise har benbrott. S. 51. 

Möter Erik Bruce, Amandas familjeadvokat. S. 54–58. 

Han meddelar om polisutredning:  

Peter begick självmord efter påkommen med bokföringsfiffel. S. 56. 

Erik berättar att Amanda är frivilligt inlagd. S. 58. 

 

Carina s.59–69 

Möter Johan Malm, Komvuxlärare. S. 60. 
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Johan utför ett våldtäktsförsök på Carina. S. 63–65. 

Carina hotar med kroppslig skada. S. 65. 

Johan bor nära Sölve. Carin besöker sin bror. S. 68. 

Sölve berättar att Matei saknas. S. 68. (Matei flyttade in hos Sölve efter att ha fått plats i 

ett band). 

Sölve visar ett sms som Matei inte kan ha skrivit. S. 69. 

 

Astrid s.70–104 

Besöker psykiatrin med Amanda. S. 71. 

Lär från en patient att Amanda inte är där längre. S. 73–74. 

Astrid besöker Amandas och Peters lägenhet. S. 74. 

Möter Jelena, städerskan. S. 74. 

Får veta att Amanda var där med en man (som Jelena inte såg men hörde) men sen 

försvann. S. 76. 

Ex–maken Gabriel besöker Astrid. S. 78. 

Han förmedlar om en hatsajt och hur han känner till den. S. 80. 

Tallar om Knox, innehavaren av hatsajten. S. 80. 

Tallar Magneto, visar ett personligt agg mot Astrid. S. 82. 

Gabriel nämner om Amandas beroende av andra. S. 84. 

Astrid får ett telefonsamtal som består av ett skrik. S. 85. 

 

Dalarna 28 mars 2013: S. 87–104 

Astrid s.70–104 

Miljö: Sammilsgården, landet. Tillsammans med Carina, Robin och två treåringar. S. 90. 

På andra sidan sjön ligger Ramsnoret. S. 93. 

Försvunna hundar. S. 92–93. 

Barnen hittar liket i bäcken. S. 94 

Astrid identifierar offret som Matei. Arm är nästan avsliten. S. 95. 

Kollar mejl. S. 96. 

Hon besöker hatforumet. Stulit lösenordet från Gabriel. S. 97. 

Anmält Amandas försvinnande och skriket på mobilen. S. 97. 

Rättsmedicinska, Gunnar Sand anländer. S. 99. 

Sand berättar om vedkapen och liknande olycka. S. 100. 

Lena Markovic anländer, påbörjar polisutredningen. S. 101 

Astrid använder sin position i politiken för att få tillgång till utredningen. S. 102. 

Gunnar Sand berättar mer om olyckan med vedkapen 1980. Kirurg Mats Oskarsson, 

kollektivet. S. 104. 

 

Dalarna 29 mars 2013: S. 105–150 

Carina s.107–120 

Sölve identifiera Matei. S. 108. 

Lena förhör Sölve, antyder att han är mördaren (s.115). S. 109–116. 

Carina säljer ”hälsostenar” under namnet C Granberg. S. 118–119. 
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Astrid s.121–131 

Tillbaka på gården. S. 121. 

Kollar hatsajten igen. S. 124. 

Carina anländer på besök. Berättade om Sölve och polisen. S. 125–126. 

De spekulerar om Kopplingen mellan Matei och Ramsnoret. S. 127. 

Astrid ringer handläggare Lisa för att veta vem som köpt Ramsnoret. Knox Properties. S. 

130. 

 

Carina s.132–136 

Carina åker hem. S. 134. 

Bjuder in Sölve. S. 135. 

Sölve berättar om blodet i hans bil. Olyckshändelse. S. 136. 

 

Astrid s.137–150 

Söker på Knox Properties. S. 137. 

Hatsajt. Magneto, agg mot Astrid. S. 138. 

Minns Amandas förra fästman. S. 138. 

Hildur, grannen, rapporterar om en okänd bil som stannat till vid Astrids hem. S. 141. 

Stefan och Zoe anländer. S. 142. 

Pratar om Peter och Amanda. S. 144–145. 

Astrid delger om Mateis utredning och Ramsnoret. S. 147. 

Nämner Knox och forumet. Stefan vill att hon polisanmäler. S. 147. 

Hon vägrar. S. 147. 

Ber henne skaffa larm. S. 148. 

 

Dalarna, 30 mars 2013: S. 151–174 

Carina s.153–161 

Hon och Sölve går dit Matei varit. S. 155–156. 

Gunnel Björkman, servitris, minns Matei. S. 159. 

Försvann med en okänd man. S. 159. 

Kvitto bevisar vilken dag det var. S. 161 

 

Astrid s.162–181 

Stefan har hittat en del av hatmejlarna. En från ett bibliotek nära Dalarna. S. 163. 

Han köper larm åt Astrid. S. 165–166. 

Larm installeras samma dag. S. 168. 

Astrid, Zoe och Stefan smyger utanför Ramsnoret nästa natt. S. 171–172. 

Ser en man. S. 172. 

Stefan såg måltavlor, människoformade. S. 174. 

 

Stockholm och Dalarna, 2 april 2013: S. 175–200 

Astrid s162–181 

Stockholm. 

Möte på slottet, förberedelser för statsbesöket. S. 177. 
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Ramsnoret, köpares namn, genom Ann-Marie Berg från fastighetsavdelningen. Vide 

Göransson. S. 179. 

Ber Carina hitta Vide. S. 180. 

Carina känner redan Vide. S. 180. 

 

Carina s.182–187 

Besöker butiken Vide jobbar i. S. 184. 

Evy Svärd förmedlar att Vide saknats sedan vintern. S. 184. 

Säger att Vide hade pengar från en vän han hjälpt. S. 185. 

 

Astrid s.188–194 

Astrid möter Andreas Wallin. S. 188. 

Pratar om Amanda. S. 189–190. 

Andreas vet inte var hon är. S. 190,  

Han minns inte fästmannens namn. S. .191. 

Han minns att fästmannen hatade Astrid S. 192. 

Går på mötet med kvinnliga ambassadörer. Pratar med Sophie Lind. S. 193. 

Astrid får hot mejl, meddelar om att han såg henne. S. 193. 

Ringer Carina, ber henne kolla biblioteket. S. 194. 

 

Carina s.195–200 

Går till biblioteket, hittar inte mejlaren. S. 195. 

Ända vägen ut omärkt kräver nyckel. S. 196–197. 

Tittar i artiklar om kollektivet 1980. S. 197. 

Hittar av Vide med andra vid Ramsnoret. S. 198. 

 

Stockholm och Dalarna, 3–19 april 2013: S. 201–239 

Astrid s.203–210 

Miljö: Café på Nytorget. 

Pratar med Cheyenne, ett barn från kollektivet. S. 203. 

Minns inte mycket. Olyckan med Loves pappa, Mats. S. 204. 

Mats beskyllde Marianne för olyckan. S. 205. 

Astrid tror Love använde Vides legitimation för att köpa Ramsnoret. S. 206. 

Ringer Andreas, han tror namnet på fästmannen var Jonas eller Johan. Försvinner ett par 

veckor. S. 208. 

Astrid pratar med Gunnar om Mateis död. Han var vid liv när armen kappades. S. 209. 

Gabriel ringer och anklagar Astrid. Har fått hotbrev från Knox. S. 210.  

 

Carina s.211–218 

Sölve bjuder Carina på middag. Kom aldrig. S. 214–215. 

Gunnel såg Sölve. Han gick med den okända mannen, samma som Matei. S. 217–218. 

 

Astrid s.219–222 

Statsbesök, förberedelser med jobbet. S. 219. 
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Astrids vikariat blev längre. S. 221. 

 

Carina s.223–228 

Letar efter Sölve. S. 223–226. 

Tiggare/burksamlare har sett Sölve. S. 227 

Kommunikationsproblem. S. 227. 

 

Astrid s.229–233 

Carin ringer. S. 232. 

Astrid pratar med tiggaren. S. 232–233. 

Får information om mannen. 'Såg ut att ha onda planer'. S. 233. 

 

Carina s.234–239 

Kör tiggaren (Florica) till hennes ”hem”. S. 236. 

Kör till Sölves. S. 237. 

Hittar honom död i sovrummet. S. 239. 

 

Stockholm och Dalarna, 20 april–10 maj 2013: S. 241–272 

Astrid s.243–267 

Dalapolisen tar över utredningen. Astrids kusin, Martin Långström, är ledare. S. 243. 

Besöker Carina. S. 244–247. 

Få besök av polisen, Martin och assistenten Dan Matsols. Tar Carinas vittnesmål. S. 248–

250. 

Astrid och Carina berättar om Ramsnoret och Vide. S. 250. 

Martin går och ringer ett samtal. S. 251. 

De pratar med Dan om polisens besök på Ramsnoret. S. 251–252. 

De förföljer polisen när de åker till Ramsnoret. Ser på när de gräver. S. 257–258. 

Polisen hittar Vide. S. 258. 

De försvunna grannhundarna hittas. S. 260. 

 

Ambassadör Jana Bacová berättar om hotbrev från före detta svärsonen. S. 262. 

Astrid ser att hon får livvakt. S. 263. 

Polisen söker efter kollektivmedlemmarna. S. 263. 

Polisen har kört fast. Astrid föreslår skolregister. S. 265. 

Berättar om hatmejlen. S. 265. 

Martin säger att hon ska anmäla och berättar om ett liknande fall. En krönikör. S. 265–

266. 

 

Carina s.268–272 

Sölves begravning. S. 268–272. 

 

Dalarna och London, 21 juni 2013: S. 273–372 

Astrid s.275–306 

Miljö: Dalarna. 
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Hot i mejl. S. 275. 

Midsommarfest hos Sophie Lind. S. 276–296. 

Stefan anländer med Karen Chatterjee. S. 281. 

Astrid samtalar med de andra kvinnorna gällande patriarkatet. S. 281–283. 

Karen berättar om en händelse, där en anställd fick sparken. S. 284–285. 

Astrid och Stefan besöker Sölves grav. S. 288. 

Hon delar med sig om hotmejlet. S. 289. 

Yxkastning. S. 290–293. 

Astrid pratar med Karen om hennes rapport mot Peter. S. 293–294. 

Karen börjar planera ett tjej möte för senare datum. S. 295. 

Astrid går ut för att hämta yxorna. Finner att de är borta. S. 298. 

En yxa kastas mot henne. S. 299. 

Susanne Stenström, polisinspektör, tar kontroll över situationen när Astrid kommer 

tillbaka. S. 299. 

Margot Lind och hennes vänner såg en polisbil utanför innan förstärkningen hunnit dit. 

S. 301. 

De riktiga poliserna kommer till platsen. S. 302. 

Polisen fångar Romain Delavigne, Janes före detta svärson. S. 305. 

Han nämner kastaren och de andra poliserna. S. 305. 

 

Jon Kristjansson s.307 

Möter Knox2013 i onlinespel. Anser det obehagligt. S. 307. 

 

Island, Dalarna och Stockholm, juli och augusti 2013: S. 309–372 

Astrid s.311–318 

Är på gården, semester. S. 311. 

Får inbjudan till Zoe och Disas bröllop på Island. S. 312. 

Jon berättar för Stefan och Astrid om Knox2013. S. 314–316. 

Knox var frustrerad på midsommardagen. 

 

Carina s.319–327 

Carina ärver sin halvbror som den enda släckningen. S. 319. 

Flyttar till hans lägenhet. S. 320. 

Bor nu nära Johan Malm. 

Gör sina affärer med hälsostenarna. Uppmärksammas brev med ett H/A initial. S. 321–

323. 

Polisen frågar Carina om Florica. S. 325. 

 

Astrid s.328–337 

Stefan påbörjar sin jakt av Knox i spelvärlden. S. 328. 

Tillsammans möter de Andreas med ett brev från Amanda. Det har hennes H/A initial. S. 

331–332. 

Astrid tror inte på brevet. S. 334. 

De hittar Amandas tavla hos en konsthandlare. S. 334. 
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Carina s.338–343 

Besöker Astrid och Stefan på gården. S. 338. 

Blir uppdaterad på vad som hänt med Amanda och Jon. S. 339. 

Carina åker hem, pratar med Evy igen. S. 340. 

Får höra om Benny. S. 342. 

 

Astrid s.344–350 

Ingen framgång med utredningen. S. 344. 

Astrid förbereder för besöket från den Amerikanska presidenten. S. 345. 

Möte med Sophie. S. 346. 

Astrid går med på att vara på kvinnoseminariet. S. 347. 

Diskussion om kvinnohat. Manifest. S. 349. 

 

Carina s.351–355 

Hon hittar Benny Frisk. S. 353. 

Han är vitten till samtalet mellan Vide och mördaren. S. 354–355. 

Han kände igen den okända från Jaxons hem. S. 355. 

 

Astrid s.356–364 

Besöker Carina. S. 358. 

De utbyter information, Astrid kopplar Bennys uttalande med Amandas fästman. S. 359. 

Carina känner igen Johan Malm i beskrivningen. S. 360. 

Astrid åker för att hämta sin kusin men vänder hem vid telefonsamtal. S. 363–364. 

 

Carina s.365–368 

Hitta var Benny är genom Vanja. Hinner dock inte resa dit. S. 365 

Hon ser Johan köra mot Ramsnoret, hon förföljer. S. 366. 

Gissat fel, Johan på väg mot gården. S. 368. 

 

Astrid s.369–372 

Johan anfaller Astrid. S. 370. 

Astrid stoppar Johan tills Carina och väktarbilen kommer. S. 372. 

 

Dalarna och Stockholm, 11 augusti–14 september 2013: S. 373–394 

Carina s.375–379 

Polisen letar efter Johan Malm. S. 375. 

Carina är i Evys butik. S. 375. 

Evy säger att Benny är död, överdos. S. 377 

Carina pratar med Martin, upprepar det Benny sa om mötet. S. 378. 

 

Astrid s.380–386 

Chefen försöker flytta Astrid från protokollchef. S. 380. 

Astrid förklarar varför de inte kan flytta henne. S. 382. 
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Hon får livvakt, ofta Susanne. S. 383. 

Avbrutit all kontakt med Gabriel. S. 385. 

TV–debatten. S. 385.  

De pratar om kungens jubileum. 

 

Carina s.387–389 

Första lektion på universitet. S. 387. 

Pratar med Astrid. President möte gick fint. S. 389. 

 

Astrid s.390–403 

Man jagar fortfarande Johan. S. 390. 

Plockar upp Carina, åker till Gården. S. 390. 

Astrid är utan livvakt. S. 391. 

Carina hittar Amandas bok. S. 392. 

 

Dalarna och Stockholm, 15 september 2013: S. 395–443 

Astrid s.390–403 

Vikariat snart över. S. 397. 

Stefan hittar Knox2013 online. S. 398–399. 

Knox säger något olycksbådande. S. 399. 

Johan Malm gripen i Oslo. S. 400. 

Stefan på väg mot Stockholm. S. 401. 

Sophie är på besök, ser Amandas tavla, Sophies mamma är den som målade den. S. 402. 

Ett porträtt av Elisabeth Oskarsson. S. 402. 

 

Carina s.404–415 

Får ett till brev från H/A initialen och känner igen den från Amandas bok. S. 405. 

Brevet vill ha sten skickad till en stuga 16B vid Vallsjön. S. 405. 

Carina tar sig till Vallsjön. S. 407. 

Bryter sig in i stugan. S. 409. 

Hittar kartor och tidningsklipp på slottet och ett par kvinnor. S. 411–413. 

Klottrade kommentarer med kvinnohat. S. 413. 

Hon fotograferar allt hon hittar. S. 413. 

Carina hittar en falsk polisuniform. S. 414. 

 

Astrid s.416–421 

Hon inser att Andreas Wallin är Love från Ramsnoret. S. 417. 

Inser att Andreas har Amanda och är Knox. S. 418. 

Martin konfirmerar hennes misstankar. S. 419. 

Försäljaren av Ramsnoret kände igen Andreas på foto. S. 419–420. 

 

Carina s.422–423 

Har Florica på mobilen. S. 422. 

Hon har sett den okända mannen nära parlamentet. S. 422. 
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Skickar foto. Carina vet inte vem det är. S. 423. 

 

Astrid s.424–431 

På Gustav Adolfs Torg, hämtar mapp från jobbet. S. 424. 

Carina ringer, skickar fotot. S. 424. 

Astrid ser att det är Andreas. S. 425. 

Carina skickar fotona från stugan. S. 425. 

Astrid listar ut vad Andreas planerar. Attentat. S. 426. 

Hon ringer Säpo medan hon springer mot slottet. De tror henne inte. S. 426. 

Mobilen tappas ner i kanalen. S. 427. 

Astrid hittar och tacklar Amanda. S. 428–429. Scenen direkt efter epilogen. 

Amanda säger inte var Andreas är. S. 430. 

Astrid möter upp med Stefan. S. 431. 

 

Sophie s.432–433 

Undrar var Astrid är då hon är sen till seminariet. S. 432–433. 

 

Astrid s.434–435 

Astrid listar ut att den Karen sparkade var Andreas. S. 435. 

Hon vet vart han är på väg. 

 

Sophie s.436–439 

En polis ringer på och vill kolla igenom huset. S. 436. 

Sophie får sms från Astrid som varnar om polismannen. S. 437. 

Sophie varnar de andra kvinnorna med hjälp av Margot. S. 438. 

Karen kommer ut och blir skjuten av Andreas. S. 439. 

Astrid, Stefan och polisen kommer till undsättning. S. 439. 

 

Astrid s.440–443 

Besöker Sophie efter uppståndelsen lagt sig. S. 440. 

Summering på vad som hänt och varför. S. 442–443. 

 

Epilog: Stockholm, 2 oktober 2013: S. 444–448 

Carina s.444–448 

Miljö: Operakällarens matsal. 

Florica, Carina och Astrid. 

Som inofficiell belöning för deras insatser en middag på Operakällaren. S. 445. 

Vad som hände med Andreas, Amanda och Johan efter gripandet. S. 446–447. 

Kort om vad de tre kvinnorna själva gjorde efter allt var över. S. 448. 

 

Bilaga 5 

Rollista för Måltavla 

Den ljusa sidan: 

Protagonist: 
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Astrid Sammils.  

 

Hjälpare: 

Carina Svahn. Vän till Astrid. 

Stefan Hallgrimsson. Pojkvän med Astrid. 

 

Biroller/Platta rollfigurer: 

Sölve Svahn. Halvbror till Carina. 

Florica. Tiggaren.  

Karen Catterjee. 

 

Statister: 

Jon Kristjansson. Stefans systerson.  

Asdis ”Disa” Hallgrimsdottir. Gifter sig med Zoe och är familj med Stefan. 

Zoe Miller. Ger den första bilden av hur Amanda är beroende av andra. 

Matei Lucescus. Rumän som hjälpte till att renovera Ramsnoret. 

Bianca Färm och Valle. Hittade Matei i bäcken. 

Tina. Carinas dotter. 

Elias Markström. Astrids chef. 

Agneta Myhre. 

Louise. Den faktiska protokollchefen. Fick benbrott. 

Patienten på psykiatrin. 

Jelena. Amandas städare. 

Robin Färm. Hildurs släkting. 

Gunnar Sand. Kriminaltekniker. 

Martin Långström. Astrids kusin och polis. 

Marianne Wallin. Andreas mamma. 

Lisa. Handläggare. 

Evy Svärd. Berättade om både Vide och Benny för Carina. 

Cheyenne Bergman. Barn från kollektivet. 

Gunnel Björkman. Vittne till när både Matei och Sölve försvann. 

Margot, Lovisa, och Klara. Tjejgruppen. 

Benny Frisk. Vittne till mötet mellan Vide och Andreas. Kände igen Andreas. 

Vanja Marie Åslund. Vän till Benny. 

Ambassadör Jana Bacová. Gör att Astrid kommer i kontakt med Susanne. 

Susanne Stenström. Polisinspektör/livvakt. 

Förste hovmarskalk 

Kajsa Markström.  

Torbjörn Långström. 

Ola Hasselfors. 

Fatou Touré. 

Johan Stridh 

Daniel Lind 

Krönikör i lokaltidningen om gubbväldet 
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Den mörka sidan: 

Antagonisten: 

Andreas “Knox” “Knox2013” Wallin. 

 

Skuggan: 

Amanda Forssell. 

 

Biroller/Platta rollfigurer: 

Johan ”Magneto” Malm. Är villospåret för handlingen. 

Gabriel Wrede. Astrids ex–make. Utsätter Astrid för fara. 

Lena Markovic. Polis som leder utredningen fel. 

 

Statister: 

Erik Bruce. Amandas familjeadvokat. 

Vide Göransson. Försökte utpressning på mördaren. 

Peter Forssell. Katalyst för Amanda. 

Mats Oskarsson. Gav grunden för antagonistens kvinnohat.  

De vuxna på kollektivet. 

Alla medlemmar på hatsajten. 

Sköterskan på psykiatrin. Hon stoppade/saktade ner Astrid. 

 

 


