
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Sektionen för humaniora
Litteraturvetenskap
C-uppsats

En narratologisk jämförelse mellan Karin Fossums Jonas Eckel 
och Kari Hotakainens Löpgravsvägen

ur ett genusperspektiv

HT 2007
Författare: Sandra Leander

Handledare: Catrine Brödje



Innehållsförteckning

1. Inledning..............................................................................................................................3

1.1 Syfte........................................................................................................................3

1.2 Teori och metod.....................................................................................................4 

1.2.1 Genettes analysmodell...............................................................................4

1.2.2 Susan S. Lanser – Berättarröstens kön......................................................7

1.2.3 Maria Nikolajeva – Crossvokalisering och subjektivitet...........................7

1.3 Tidigare forskning.................................................................................................8

   

2. Analys..................................................................................................................................8

2.1 Kompositionen i Löpgravsvägen och Jonas Eckel...............................................8

2.1.1 Ordning.......................................................................................................9

2.1.2 Hastighet....................................................................................................11

2.1.3 Frekvens.....................................................................................................15

2.1.4 Modus.........................................................................................................17

2.1.5 Röst.............................................................................................................18

2.2 Ur ett genusperspektiv...........................................................................................20

3. Avslutning........................................................................................................................... 23

3.1 Sammanfattning och slutord................................................................................ 23

Käll- och litteraturförteckning..............................................................................................26

2



1. Inledning

Karin Fossum (f. 1954) är framförallt känd för sina många deckare och spänningsromaner.1 

Efter att ha skrivit deckare som När djävulen håller ljuset (2000) och Älskade Poona (2001) 

valde hon att skildra äktenskap i kris. Resultatet blev Jonas Eckel.2 Den kan i mångt och 

mycket betraktas som en psykologisk roman, samtidigt som den har spår av svart humor. Kari 

Hotakainen (f. 1959) blev hyllad av kritikerna och tilldelad Nordiska rådets litteraturpris3 när 

han gav ut sin roman Löpgravsvägen.4 Den innehåller mycket av det som går att finna i Jonas 

Eckel, inte minst den svarta humorn. Huvudpersonen Matti Virtanen har, precis som Jonas 

Eckel, äktenskapsproblem, och de kämpar båda för att få tillbaka det som en gång var. 

1.1 Syfte

Jag kommer att studera och jämföra Jonas Eckel och Löpgravsvägen ur ett narratologiskt 

perspektiv samt ur ett genusperspektiv. Båda romanerna, främst Löpgravsvägen, har en 

annorlunda komposition. I Löpgravsvägen växlar berättandet mellan olika fokalisatorer, vilket 

leder till att man som läsare får ta del av samma händelser ur olika synvinklar. Fokus i allas 

berättelser läggs på Matti, som innehar huvudrollen. I Jonas Eckel finns det bara en 

fokalisator, men hans skildring av sitt äktenskap framställs ganska absurt. Därför finner jag 

det intressant att studera just narratologin i romanerna, och om romanernas olika komposition 

och berättarteknik har betydelse för hur man uppfattar huvudpersonerna. 

   Männen, som intar huvudrollen i både Löpgravsvägen och Jonas Eckel, är nästan sjukligt 

besatta av sina respektive. Det finns även andra likheter mellan dem. De arbetar båda som 

lagerarbetare och har ett trassligt äktenskap. Likheter och skillnader mellan huvudpersonerna 

kommer jag att studera ur ett genusperspektiv. P.g.a. begränsat utrymme kommer jag inte att 

lägga lika stor vikt vid genusperspektivet som vid den narratologiska framställningen. Temat i 

de båda romanerna, kris i äktenskapet, är alltid lika aktuellt. Därför är det intressant att 

studera hur författarna skildrar äktenskapsproblemet, och hur huvudpersonerna beter sig för 

att lösa det. Att Jonas Eckel är skriven av en kvinnlig författare medan Löpgravsvägen är 

skriven av en manlig gör det hela ännu mer spännande, då det eventuellt kan finnas skillnader 

i deras gestaltning av huvudpersonerna.

1 Per Planhammar, ”Klichéer i romanform”, Göteborgs-Posten, 2003-12-02 
2 Karin Fossum, Jonas Eckel, Oslo 2002. Hänvisningar till detta verk ges härefter inom parantes i den löpande 
texten.
3 Claes Wahlin, ”Nordiska rådets pris till finsk satir”, Aftonbladet, 2004-02-28
4 Kari Hotakainen, Löpgravsvägen, Stockholm 2004. Hänvisningar till detta verk ges härefter inom parantes i 
den löpande texten. 
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1.2 Teori och metod 

I grunden för min studie ligger Gerard Genettes narratologiska analysmodell. Han tar upp ett 

antal punkter som beskrivs här nedan och som jag kommer att tillämpa på Jonas Eckel och 

Löpgravsvägen. Jag kommer att komplettera Genettes teori med Yvonne Lefflers artikel som 

behandlar narratologi. På så sätt blir det en lite annorlunda tolkning av Genettes analysmodell. 

   Jag har även tänkt tillämpa ett genusperspektiv, där jag tar hjälp av Susan S Lansers artikel 

om genus i den narratologiska framställningen, samt Maria Nikolajeva, som utgår från 

Lansers studier om genus i narratologin. Genus ser på könet som social konstruktion, något 

föränderligt, och inte som något biologiskt, medfött.5 

1.2.1 Genettes analysmodell

Gerard Genette kan sägas vara en av de mest framstående narratologerna i vår tid. Utifrån ett 

antal aspekter visar han hur narratologin kan studeras i en roman. De kategorier han tar upp i 

sin avhandling är6:

1. Order (Ordning)

2. Duration (Hastighet)

3. Frequency (Frekvens)

4. Mood (Modus)

5. Voice (Röst)

Vad gäller den första kategorin, tar Genette hjälp av Christian Metz för att beskriva vad som 

menas med just ordning: ”Narrative is a…doubly temporal sequence…: There is the time of 

the thing told and the time of the narrative (the time of the signified and the time of the 

signifier)”.7 Det innebär alltså förhållandet mellan det som berättas (historien) och själva 

berättandet. Anakronier d.v.s. prolepser, analepser och paralepser, har en betydande roll för 

berättelsens ordning. Yvonne Leffler beskriver prolepser som framåtblickar som i förväg 

berättar en händelse som äger rum senare i historien. Analepser är bakåtblickar, och berättar 

alltså i efterhand en händelse som har ägt rum tidigare än den tid historien nu befinner sig på. 

Paraleps innebär att en händelse berättas flera gånger.8 

Berättelsens hastighet är enligt Genette svårare att tillämpa, då man aldrig kan mäta 

hastigheten på ett berättande.9 Hastigheten kan beskrivas som förhållandet mellan den tid en 

5 Se t.ex. Ann-Catrin Edlund, Eva Erson, Karin Milles, Språk och kön, Stockholm 2007, s. 29.
6 Gerard Genette, Narrative discourse – An Essey in Method, Oxford 1980.
7 Genette, s. 33.
8 Yvonne Leffler, Några narratologiska och berättartekniska termer, Göteborg 2006, s. 1.
9 Genette, s. 86.
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händelse tar och hur stort utrymme den får i berättelsen. Det som sker under t.ex. två år kan 

skildras med bara några få meningar i berättelsen. 

   Petter Aaslestad, professor i nordisk litteraturvetenskap, föredrar att använda sig av 

begreppet rytm: ”Hurtigheten sier noe om rytmen i teksten, av typen «tre år av heltens liv 

fortelles på fem sider». Det mest intressante vil være rytme-variasjonene, hvordan hurtigheten 

øker eller bremses i ulike deler av teksten”.10 

   Det finns fyra moment att studera gällande hastigheten: summary (summering), pause 

(paus) ellipsis (ellips) och scene (scen). Summering sammanfattar ett längre händelseförlopp 

utan några direkta detaljer.11 En paus innebär att man stannar till i händelseförloppet för att 

förklara eller beskriva något12, ellips innebär att man hoppar framåt eller bakåt i tiden utan att 

återvända till det stället man var på.13 Slutligen har vi momentet scen, som innebär att 

berättelsens tid och den berättade tiden är densamma. 

   Berättelsens frekvens beskrivs av Genette på följande vis: ”What I call narrative frequency, 

that is, the relations of frequency (or, more simply, of repetition) between the narrative and the 

diegesis, up to this time has been very little studied by critics and theoreticians of the novel”.14 

Det handlar alltså om hur många gånger en händelse inträffar i historien, och hur många 

gånger den återberättas i berättelsen. Man skiljer mellan tre olika typer av hur en händelse 

berättas; singulativt berättande innebär att man endast en gång berättar det som händer en 

gång, repetitivt berättande innebär att man flera gånger berättar det som har skett en gång och 

slutligen iterativt berättande, som innebär att det som händer flera gånger endast berättas en 

gång. 

   Den fjärde punkten som Genette tar upp är berättelsens modus. Modus innebär att man 

studerar tillgängligheten till karaktärernas subjektivitet. En författare kan tillskriva en person 

tankar och känslor som han eller hon vill förmedla till läsaren. Det mest effektiva är att lägga 

berättandet på en tredjepersonsberättare, vilket leder till att författaren blir helt frånvarande. 

Genette menar att ”[n]arrative 'representation', or, more exactly, narrative information, has its 

degrees: the narrative can furnish the reader with more or fewer details, and in a more or less 

direct way, and can thus seem (to adopt a common and convenient spatial metaphor, which is 

10 Petter Aaslestad, Narratologi – en innføring i anvendt fortelleteori, Skrifter fra Landslaget for 
norskundervisning, nr 121, Oslo 1999, s. 55. 
11 Genette, s. 95.
12 Ib., s. 99.
13 Ib., s. 106ff
14 Ib., s. 113.
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not be taken literally) to keep at a greater or lesser distance from what it tells”.15 Han tar hjälp 

av följande modell för att beskriva berättelsens modus:16

                                     Internal analysis of events           Outside observation of events

Narrator as a 1. Main character tells           2. Minor character tells main 
character in     his story                character´s story
the story

Narrator not a 4. Analytic or omniscient           3. Author tells story 
character in     author tells story               as observer
the story

Genette visar här hur författaren kan välja att förmedla sitt budskap, vilken karaktär som 

tilldelas uppgiften att återberätta. Det kan handla om huvudkaraktären (main character), en 

karaktär som spelar en mindre betydande roll (minor character), en allvetande berättare 

(omniscient narrator) eller helt enkelt författaren själv.  

   Berättelsens röst är den femte och sista av Genettes kategorier. Det handlar om vem som 

agerar och vem som berättar om agerandet. Det innebär alltså att två eller flera personer kan 

vara inblandade i en händelse, en agerar och en berättar om händelsen. Det finns fyra typer av 

berättare: extra- heterodiegetisk berättare kallas även allvetande berättare och står utanför 

diegesen och uppträder inte heller i den, extra- homodiegetisk berättare står utanför diegesen 

men deltar i de händelser som berättas, intra- heterodiegetisk berättare befinner sig i diegesen 

men deltar inte i någon händelse och slutligen har vi berättaren som befinner sig inom 

fiktionen och är en av karaktärerna i den – intra- homodiegetisk berättare. Genette tar även 

upp en femte typ av berättare, en så kallad metalepisk berättare. Berättarens syfte är att låta 

läsaren tro att det är denne som har med händelserna, och effekterna av dem, i berättelsen att 

göra.17 

   Alla berättare, vare sig de befinner sig inom eller utanför diegesen, har ett syfte med sitt 

berättande. Då Genette inte går närmare in på detta, tar jag hjälp av Lefflers beskrivning av de 

olika funktionerna. Berättaren kan ha ett didaktiskt, undervisande, syfte, eller ett explorativt, 

vilket innebär att han vill utforska eller förstå något med sin berättelse. En förklarande 

berättare vill, precis som det låter, förklara eller tillrättalägga något. Försöker berättaren 

återskapa något förlorat eller förflutet är det en återskapande berättare. En terapeutisk 

berättare vill befria sig från eller uppnå något med sitt berättande. Slutligen kan vi tala om en 

berättare med underhållande syfte. Denne vill underhålla och roa sina läsare.18

15 Ib., s. 162.
16 Ib., s. 186.
17 Ib., s. 234.
18 Leffler, s. 3.
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1.2.2 Susan S. Lanser – Berättarröstens kön

Narratologen Susan S. Lanser behandlar i sin artikel Sexing narratology: toward a gendered 

poetics of narrative voice förhållandet mellan författare och berättare.19 Hon går främst in på 

hur författaren samspelar med den allvetande berättaren. I mitt fall innehar ingen av berättarna 

i Löpgravsvägen eller Jonas Eckel en allvetande berättarroll. De berättar alla i jagform och är 

könsbestämda. Hon tar också upp det faktum att om man känner till att en författare är av 

manligt kön, antar man också att berättaren är en man. Däremot är det inte lika självklart att 

berättaren är en kvinna om författaren är av kvinnligt kön. 

1.2.3 Maria Nikolajeva – Crossvokalisering och subjektivitet

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap, går in på vad som kännetecknar manliga 

respektive kvinnliga författare. Hon utgår, som jag nämnde tidigare, från Lansers studier om 

genus i narratologin. Nikolajeva påstår att manliga författare oftast använder sig av manliga 

fokalisatorer, och kvinnliga av kvinnliga fokalisatorer.20 Hon pekar på typiskt manliga och 

typiskt kvinnliga drag i romantexter. 

   Till att börja med går hon in på berättarsituationen. Här kan man tala om en offentlig och en 

privat röst. Den offentliga rösten riktar sig till en bestämd publik, och används ofta av manliga 

författare, den privata är självreflekterande och används ofta av kvinnliga författare.21 

   Vad gäller fokaliseringen säger konventionen att yttre fokalisering är ett typiskt manligt 

drag, medan inre fokalisering är typiskt kvinnligt. 

   Val av genre påverkas enligt konventionen av författarens kön. Kvinnor väljer oftast att 

skriva personorienterade texter, som kärleks- och familjeromaner. Maskulint skrivande är 

handlingsorienterat och behandlar saker som äventyr, krig och hjältar.22 

Ett maskulint handlingsförlopp är lineärt, har ett strukturerat språk, extern fokalisering och 

öppet rum medan feminint handlingsförlopp är diffust, cirkulär tid, stängt rum med en intern 

fokalisator.23 

   Vidare tar Nikolajeva upp temporalitet, som omfattar ordning, hastighet och frekvens. Här 

är kronologiskt berättande maskulint medan berättelser innehållande anakronier hör ihop med 

19 Susan S. Lanser, ”Sexing narratology: toward a gendered poetics of narrative voice” i Mieke Bal (red),
Narrative theory: critical concepts in literary and cultural studies. Vol. 3, Political narratology, London 2004, s. 
123-139.  
20 Maria Nikolajeva, ”Crossvokalisering och subjektivitet” i Anders Hallengren (red), Tidskrift för  
litteraturvetenskap, nr 1-2, Lund 2003, s. 54. Se även Maria Nikolajeva, ”Auktoritära män och otillförlitliga 
kvinnor. Genus och berättande” i Lars-Åke Skalin (red), Berättaren – en gäckande röst i texten, Örebro 2003.  
21 Ib., s. 57.
22 Ib., s. 60.
23 Ib., s. 56.
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kvinnligt berättande. Ett snabbt tempo hör till manligt berättande, medan feminina berättelser 

har ett långsammare tempo. 

   Vad gäller språket är det maskulina rationellt och precist och innehåller grova ord, medan 

det kvinnliga språket är konkret och emotionellt. 

   Viktigt att tillägga är att det jag här tagit upp följer konventionen om vad som är kvinnligt 

respektive manligt skrivande och alltså är kraftigt generaliserande. Nikolajeva påpekar att de 

åsikter om manligt respektive kvinnligt skrivande som hon använder sig av i sin studie bygger 

på tidigare genusinriktade studier, vilket inte betyder att de stämmer överens med 

verkligheten.24 

1.3 Tidigare forskning

Varken Löpgravsvägen eller Jonas Eckel har tidigare studerats ur ett narratologiskt 

perspektiv. Inte heller har ett genusperspektiv tillämpats på någon av romanerna. Tidigare 

forskning om författarna finns mig veterligen inte. Flertalet recensioner har gjorts av båda 

romanerna,25 samt artiklar om Karin Fossums deckarskrivande,26 men Kari Hotakainen är så 

pass ny på den svenska marknaden att forskning om honom inte går att finna. Det ger mig 

alltså möjligheten att studera något helt nytt.

2. Analys

2.1 Kompositionen i Löpgravsvägen och Jonas Eckel

I följande analys, där jag kommer att jämföra kompositionen i Jonas Eckel med 

kompositionen i Löpgravsvägen, kommer jag att tillämpa Genettes fem punkter som 

introducerades tidigare (se vidare s.4). De skillnader och/eller likheter jag finner kommer 

förhoppningsvis att ge mig en bredare syn på huvudpersonerna. 

2.1.1 Ordning

Det finns både likheter men framförallt skillnader i kompositionen och i den narratologiska 

framställningen av Löpgravsvägen och Jonas Eckel. Till att börja med kommer jag att studera 

historiens ordning i förhållande till det som berättas. Författarnas användning av anakronier, 

avvikelser i kronologin, d.v.s. prolepser, analepser och paralepser, spelar en avgörande roll för 

24 Ib., s. 55.
25 Gunilla Wedding, ”Jonas Eckel” Skånska Dagbladet, 2003-12-30, Harald Bergius, ””Löpgravsvägen” Nordens 
bästa bok.”, Dagens Nyheter, 2004-02-28 
26 Maria Sundvall, ”Deckardrottning av en ren slump. I morgon kommer Fossums tredje kriminalroman på 
svenska.” Göteborgs-Tidningen, 1999-10-26
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berättelsens ordning. Därför är det främst dessa avvikelser som kommer att studeras i 

Löpgravsvägen och Jonas Eckel. 

   I Löpgravsvägen heter huvudpersonen Matti. Första kapitlet inleds med att Matti i presens 

berättar om hur han sitter i gungan under äppelträden och tar del av det som sker runtomkring 

(s.7). Han beskriver miljön, tiden och det han ser i närmiljön. Detta är den första och enda 

prolepsen i romanen. Den händelsen, då han sitter under äppelträden, inträffar först i slutet 

och ger en vink om vad som komma skall. En bit fram i berättandet byter han tempus och 

berättar hur allting började (s.7). Här inträffar den första analepsen i berättandet. Han 

förklarar hur det gick till när hans fru och barn gav sig av ett halvår tidigare. Man får veta att 

han efter denna händelse börjar motionera mer än vanligt, och att han en dag får syn på ett 

hus. Han tänker att det är detta som krävs. Får han bara det huset, kommer han även att få 

tillbaka sin fru och sin dotter. 

   Det finns sju olika berättare i romanen, och alla berättar de i jagform. I andra kapitlet, som 

berättas ur Mattis synvinkel, beskrivs så gott som allt i imperfekt. Han beskriver sin idé med 

att köpa hus och att han bestämmer sig för att starta en karriär som massör utöver sitt 

lagerarbete för att få in tillräckligt med pengar för att ha råd med ett hus. 

   Berättandet är speciellt i Löpgravsvägen. Historien berättas inte i kronologisk ordning, 

berättandet växlar mellan olika berättare. Där en berättare slutar, eller tar en paus, tar en annan 

berättare vid. Matti ger exempelvis sin uppfattning om skilsmässan från sin fru och dotter i 

andra kapitlet, och i följande kapitel tar frun Helena vid och skildrar sin uppfattning om 

detsamma. När det sedan blir Mattis tur att berätta igen, fortsätter han med sin historia där den 

slutade innan hans berättande avbröts till förmån för Helena. 

   En händelse skildras sällan endast en gång. En av berättarna ger sin uppfattning av en 

händelse till följd av att man får ta del av samma händelse ur en annan berättares synvinkel. 

Här kan vi tala om en paraleps, d.v.s. att en händelse berättas mer än en gång. 

   Romanen är indelad i fyra delar med olika namn. Första delen heter Grunden och 

dräneringen, andra Stommen, följt av Taklagsölet och Flyttdagen. De tre första delarna är 

skrivna i imperfekt, med få undantagsmeningar i presens. Den sista delen, Flyttdagen, är 

skriven i presens. Här är inte kapitlen namngivna, utan de är indelade efter klockslag. 

Berättandet växlar fortfarande mellan de olika berättarna, men det är inte givet vem som 

berättar förrän man läser kapitlen. Flyttdagen skildrar, precis som namnet avslöjar, dagen då 

det är tänkt att Matti ska få tillbaka sin hustru och sin dotter. Han sitter i huset som han 

inbillar sig är hans (i själva verket har han tvingat ägaren att skriva på ett avtal som han 

personligen har komponerat) och intalar sig att allt kommer att bli bra, att frun och dottern är 
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på väg dit för att leva resten av sina liv med honom. I själva verket befinner de sig utanför 

tillsammans med mäklaren och kriminalkommissarien (som för övrigt är två av berättarna i 

romanen). Näst sista kapitlet skildrar hur Matti går ut ur huset för att möta sina älskade, då 

han istället känner handklovar fästas runt sina händer (s.296). Sista kapitlet inleds på samma 

sätt som det första: ”Jag sitter i gungan under äppelträden och sopar med mina bara fötter i 

gräset” (s.298). Även följande meningar i hela kapitlet är identiska med inledningen. Här sluts 

alltså cirkeln och berättandet är tillbaka där det började. 

   Skiftandet mellan flera berättare innebär att berättandet stannar upp en tid till förmån för en 

annan berättare, vilket påverkar berättandets kronologiska ordning. 

   Jonas Eckel däremot innehåller en hel del prolepser och analepser. Historien börjar med 

berättande av huvudpersonen Jonas Eckel i presens: ”Jeg føler meg helt spesiell. Det er som å 

gå omkring i et eget lys” (s.7). Efter en kort beskrivning av Eckel inträffar den första 

prolepsen. Han nämner tiden de tillbringade utomlands, en händelse som tar stor plats senare i 

berättandet (s.7-8). Ett par sidor in i romanen inträffar en analeps, då Jonas kort berättar om 

sin tid som pojke i imperfekt (s.8-9). Följande sidor skildrar hans beskrivning av sitt 

lagerarbete, nu åter i presens (s.9-11). En kort beskrivning av hans hustru äger sedan rum och 

när han beskriver hennes dramatisering och försköning av arbetet som kafferostare inträffar 

återigen en proleps: ”Da kom hun hjem fra jobben med et dramatisk skjær over seg, for hun 

visste å gjøre mest mulig ut av sin person, min godeste kone. I begynnelsen. Senere gadd hun 

ikke det. Senere falt hun fra og forsvant inn i seg selv” (s.12). När han beskriver hur han och 

hustrun (Lillian Ask) träffades första gången kan vi tala om en analeps, och denna analeps 

mynnar ut i en fortsatt beskrivning, i imperfekt, av deras tid tillsammans (s.12). En proleps 

inträffar när Jonas beskriver Lillians blyghet: ”Til og med i sengen lukket hun øynene. Den 

rene og skjære sjenanse, trodde jeg. Det skulle imidlertid komme perioder da jeg mistenkte 

det aller verste. At hun ikke var spesielt forelsket i det hele tatt” (s.21). 

   Romanen är till största delen skriven i dåtid. Då och då läggs beskrivningar och förklaringar 

in i presens. Dessa tillfällen inträffar då Jonas beskriver sig själv, som t.ex. när han är född 

(s.8), var han arbetar (s.9), hur han känner sig (s.7) och hur han är (s.42). Slutraderna avslöjar 

att vi för första gången sedan inledningen befinner oss i nutid: ”Mange måneder er gått. Jeg 

klarer meg ganske bra” (s.140). 

   Berättelsens ordning med inslag av analepser och prolepser, struktur och på vad fokus läggs, 

har betydelse för hur man uppfattar en person. I Löpgravsvägen läggs fokus på Matti. I och 

med att man får ta del av hur andra ser på honom, skapas en bild av honom utifrån andras 

perspektiv, och inte bara hans eget. Han själv tycker inte att han har något med skilsmässan att 
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göra, men när vi får ta del av Helenas berättelse, inser man att så inte är fallet. I grannarnas 

ögon framstår han som den värsta grannen man kan tänka sig. De stör sig enormt på hans 

rökande, för att nämna ett exempel. Matti själv uppfattar grannarnas klagande som ett hot mot 

honom, och gör inte det minsta för att underlätta för dem. 

   Samma fokus på huvudpersonen finns inte i Jonas Eckel. Däremot är skildringen av honom 

så absurd och ingående, att man ändå skapar någon sorts avsky mot honom. Han är totalt 

likgiltig inför hustrun och förstår inte hennes irritation över att äktenskapet inte ter sig som i 

början, eftersom han inte märker den negativa förändring som hotar deras äktenskap. Man 

behöver inte se hur andra uppfattar honom för att förstå den personlighetsstörning han lider 

av. De många analepser och prolepser som finns i Jonas Eckel hjälper även till att skapa en 

bild av honom som den han är idag. Vi kommer till insikt att han som ung inte haft många 

flickor, vilket kan förklara hans beteende gentemot Lillian. Han vet inte riktigt hur han ska 

bete sig inför henne, han ser på henne som en okunnig och barnslig individ. I själva verket är 

han precis lika naiv och vet inte hur han ska konfrontera henne. I Löpgravsvägen behövs inga 

närmare förklaringar av Matti själv, eftersom vi får ta del av hur andra ser på honom. 

   I båda romanerna knyts historien ihop i slutet. Jonas ser tillbaka på det som kom att skilja 

honom och Lillian åt (han knuffade henne i vattnet under deras utomlandsvistelse, vilket 

ledde till att hon dog). Han verkar inte känna någon ånger, vilket förstärker uppfattningen om 

honom som en person med oerhörda problem. Samma sak sker i Löpgravsvägen. Inte ens i 

slutet, då Matti förs bort av polisen efter att ha brutit sig in och hotat ägaren till hans drömhus, 

ger han upp hoppet om att få sin familj tillbaka. Han har intalat sig själv att ingenting får 

komma i vägen för honom och hans familj. Hans oerhörda vilja blir till slut hans fall.

                  

2.1.2 Hastighet

I följande kapitel kommer jag att studera hastigheten i Löpgravsvägen och Jonas Eckel, alltså 

förhållandet mellan den tid en händelse tar och hur stort utrymme den får i texten. 

   Jag börjar med att studera hastigheten i Jonas Eckel. Här ges ingen uppgift på hur lång 

historien är. Den enda tidsangivelsen man får är i slutraderna, men då handlar det snarare om 

för hur länge sedan historien utspelade sig. Två tredjedelar av romanen behandlar Jonas och 

Lillians liv, från det att de träffades till det att äktenskapet till slut går på tomgång. Ett ställe i 

romanen kan tänkas ge en vink av hur långt deras äktenskap är. Det inträffar när äktenskapet 

inte längre är som det var i början: ”Slik gikk månedene. Enkelte ting mistet sin glans fordi de 

hade hendt så mange ganger, men jeg var forberedt” (s.39). Här avslöjas en tydlig 

uppgivenhet och jag uppfattar det som att de första månaderna var så kärleksfulla som 
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äktenskap till en början är, och att det nu omvandlas till något annat, något sämre. En 

tredjedel, den som inträffar sist i romanen, omfattar Lillians och Jonas resa till Algarvekusten. 

Resan pågår i en vecka, men får alltså störst plats i historien. 

   I inledningen av Löpgravsvägen får man svar på under hur lång tid historien utspelar sig. 

Matti talar om hur allt började för ett halvår sedan. Som jag nämnde tidigare är romanen 

indelad i fyra delar. De tre första delarna omfattar ett halvår, och får också störst plats i antal 

sidor. Av bokens 298 sidor har de tre första delarna tillägnats 241 sidor. Den sista delen, 

Flyttdagen, skildrar endast en dag, och har fått 55 sidor till sitt förfogande. 

   I båda romanerna ges mest tid till det som man uppfattar som mest väsentligt och 

innehållsrikt. I Jonas Eckel beskrivs resan detaljerat jämfört med tidigare händelser. Det är 

även här historien tar slut i och med Lillians död. I Hotakainens roman ter sig kompositionen 

på liknande sätt. Trots att den sista dagen inte har fått uppseendeväckande många sidor till sitt 

förfogande är det ändå den delen där säcken knyts ihop och man får svar på de frågor som 

väckts under romanens gång. Precis som i Fossums roman får man i Löpgravsvägen ta del av 

mycket information på relativt kort tid i romanens slutskede, vilket bidrar till mer information 

om huvudpersonen och dennes uppförande.      

   Som vi kan se här läggs fokus på äktenskapet i Jonas Eckel. Två tredjedelar fokuserar på 

endast äktenskapet, så även den sista delen, under deras utomlandsvistelse. Det som var 

meningen att bli en trevlig resa förvandlas istället till en mardröm. Jonas blir äcklad av sin fru, 

och hatet mot henne blir till slut så stort att han dödar henne. Resan tycks göra gott för Lillian, 

men för Jonas blir det tvärtemot vad han tänkt sig. Hans psykiska instabilitet kommer tydligt 

till uttryck i de partier i romanen där han är underlägsen sin fru. Och resan är just ett sånt 

parti. Den upplyfter henne, och det är uppenbarligen något som stör Jonas. 

   Sista delen i Löpgravsvägen fokuserar på en enda dag, och är alltså mer detaljerat skildrad 

än övriga historien. Precis som i Jonas Eckel avslöjas i slutet vad en människa är kapabel till. 

Matti går så långt att han tränger sig in i en annan människas hus för att få det han vill ha. 

Likheterna mellan de båda männen ligger i deras starka vilja. De är kapabla till att göra i stort 

sett vad som helst för att få sin vilja igenom. Deras psyken och starka viljor blir deras största 

hot. Vad jag vill peka på här är att huvudpersonerna i båda romanerna förvandlas till psykiskt 

störda män i slutet av historien. Det blir en sorts avslutning i Hotakainens och Fossums 

romaner, att visa vad som kan ske när det man så gärna vill ha glider en ur händerna. 

   Genette tar vidare upp summering, paus, ellips och scen för att studera hastigheten. I Jonas 

Eckel inträffar summering, d.v.s. att ett längre händelseförlopp sammanfattas, några gånger i 

berättelsen. Första tillfället inträffar när Jonas i början på bara några rader beskriver resan som 
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kommer att äga rum senare i historien (s.8). När resan skildras vid det senare tillfället omfattar 

det 44 sidor av romanens 140 sidor, alltså nästan en tredjedel av boken. Nästa summering 

inträffar då deras äktenskap går in i en ny fas – fasen utan sexuellt samliv (s.69). En lång tid 

utan samlag förklaras på några få rader. Det förklaras dock inte under hur lång tid denna tid 

pågår, men jag kan anta att det handlar om resten av deras äktenskap, eftersom han vid ett 

senare tillfälle våldför sig på henne eftersom hon inte har ”släppt till” på längre. När han 

studerar sin hustrus viktnedgång kan man också tala om en summering. Han ”fulgte 

nysgjerrig med på avstand etter hvert som kiloene rant av, etter hvert som hun skiftet frisyre 

og hårfarge” (s.81). Inte heller här avslöjas det under hur lång tid denna viktnedgång pågår, 

men eftersom Jonas senare kommenterar hennes alltmer slanka figur, får man anta att det 

handlar om resterande tid av deras komplicerade äktenskap. 

   I Löpgravsvägen inträffar ofta summeringar. Berättaren, i detta fall Matti, använder sig av 

några få meningar för att beskriva vad som händer under flera dagar, som t.ex. ”[u]nder de 

närmaste dagarna tänjde jag ut mina löparrundor…” (s.11). Liknande summeringar inträffar 

under hela historien. Det som händer under några dagar summeras på några rader. Och det är 

främst i Mattis berättande som summeringar inträffar. De sex (eller egentligen sju då två av 

fokalisatorerna går under kapitelnamnet De där) andra fokalisatorernas berättelser kretsar 

kring Matti och hans beteende. Mattis berättande består mest av handlingar, man får följa hans 

letande efter det perfekta huset. Därför är det logiskt att det inträffar fler summeringar i hans 

berättande. Matti är också den som får mest plats i berättelsen som den huvudperson han är. 

   Summeringar används till fördel för att låta läsaren få reda på något viktigt som inte går att 

utelämna, men som man inte nödvändigtvis behöver uppehålla sig vid en längre tid. 

   I Jonas Eckel visar summeringarna på hur Lillian förändras, vilket bidrar till att även Jonas 

beter sig annorlunda. Hon känner inte för att ha samlag, vilket leder till att Jonas istället 

våldför sig på henne. Hon går ned i vikt, vilket betyder att hon inte är speciellt nöjd med sin 

tidigare kroppsform. Summeringarna bidrar till att man får en annan uppfattning av Jonas.    

Summeringarna i Löpgravsvägen har inte lika stor betydelse. Visst förändras Matti på det sätt 

att han t.ex. motionerar mer för energins skull men det bidrar inte till att man uppfattar honom 

som någon annan än han tidigare var.  

   En paus innebär, precis som det låter, att man stannar upp i berättandet för att beskriva eller 

kommentera en händelse. Jonas Eckel är lite speciell i det avseendet. Här förekommer det 

inga egentliga pauser, hans sätt att avbryta sig själv för att börja tala om något helt annat, är 

snarare en ellips (se nedan). 
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   I Löpgravsvägen förekommer ytterst få pauser. Det går att finna några stycken, men 

eftersom romanen är upplagd på det viset att berättandet växlar mellan olika personer, blir 

varje ställe där en ny berättare tar vid som en paus. Jag kan inte riktigt påstå att berättarna 

kommenterar förgående berättares avsnitt, men berättandet löper in i varandra och skapar på 

så sätt en paus för förgående berättare. Jag kan peka på ett exempel i inledningen. Matti sitter 

i gungan och vi får ta del av hans tankar. Plötsligt avbryter han sig för att berätta hur allt 

började, och varför han befinner sig där han gör (s.7). Några andra tydliga pauser finns det 

inte i Löpgravsvägen. Avsaknaden av tydliga pauser i romanerna visar egentligen på att 

handlingen fortlöper och att inga händelser behöver en närmare förklaring.   

   Ellips, att man hoppar framåt eller bakåt i tiden utan att återgå till utgångspunkten, är nästa 

moment att studera. Jonas Eckel är ett bra exempel på en roman som innehåller många 

ellipser. Han stannar ofta upp i sitt berättande för att tala om något annat. Det händer t.ex. i 

början av romanen när han helt plötsligt börjar tala om sin barndom och uppväxt (s.8) Direkt 

efter börjar han tala om sitt arbete, för att sedan avbryta sig och ge en redogörelse för hur han 

träffade Lillian. Efter några sidor där Jonas talar om sitt och Lillians första möte, berättar han 

återigen om sig själv som pojke. Romanen igenom består av liknande ellipser. Det är bara i 

sista delen, när de befinner sig på Algarvekusten, som ellipser inte förekommer. 

   I motsats till Jonas Eckel, där de många ellipserna är ett faktum, finns det inga ellipser i 

Löpgravsvägen. Jag anser att de olika berättarperspektiven bidrar till avsaknaden av ellipser. 

Varje gång det sker en övergång från en berättare till en annan, kommenteras eller åtminstone 

vidrörs det tidigare avsnittet. När vi återkommer till den fokalisator som berättade innan, 

fortsätter handlingen där den avbröts. Jonas Eckel är ivrig med att berätta om många delar av 

sitt liv: sin barndom, sitt arbete och sitt äktenskap. Det är också på detta sätt man bildar sig en 

uppfattning om honom. I och med att man får reda på hur han var som ung, kan man dra vissa 

slutsatser om varför han är som han är som vuxen. I Löpgravsvägen bidrar berättartekniken 

med de olika berättarna till att man uppfattar honom på ett annat sätt än om han ensam hade 

varit berättare.      

Scen, att berättelsens tid och den berättade tiden är densamma, förekommer enligt Claes-

Göran Holmberg och Anders Ohlsson i samband med dialoger eller uppläsningar.27 Maria 

Nikolajeva menar, precis som Holmberg och Ohlsson, att det närmaste den berättande tiden 

kan komma historiens tid är i dialog, men även att detaljrika händelser kan utspela sig under 

så lång tid det tar att läsa det.28 Varken Löpgravsvägen eller Jonas Eckel innehåller speciellt 

27 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys – en introduktion, Lund 1999, s. 96.
28 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund 1998, s. 144f. 
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många dialogpartier, i och med att berättandet till största del består av tankar. Det förekommer 

dock, men om jag ska följa Nikolajevas teori som innebär att dialogerna helst ska vara 

anföringsfrasfria så innehåller inte Jonas Eckel några helt korrekta scener. Dialogpartier 

förekommer, men då i stil med:

- Hvorfor sier du sånn! ropte hun.

      Jeg kjente ikke stemmen igjen.

- Fordi jeg mener det, sa jeg dempet, fordi jeg ante at et eller annet var på vei, og med 

Lillian gjaldt det å liste seg frem. (s. 37)

Här förekommer både anföringsfraser och Jonas tankar om Lillian. 

   I Löpgravsvägen förekommer ”rena” dialoger, utan anföringsfraser. I ett avsnitt, sett ur 

Mattis synvinkel, inträffar en dialog mellan Matti och mannen vars hus han vill ha, som varar 

flera sidor (s.216-221). Denna dialog innehåller anföringstecken och tillägg liknande det 

exempel jag tog upp i Jonas Eckel, men jag vill ändå påstå att dialogen i Löpgravsvägen är ett 

tecken på att berättelsens tid stämmer överens med historiens tid. Detta för att dialogpartierna 

är långa och endast avbryts med anföringsfraser då och då. Däremot innehåller ingen av 

romanerna så detaljrika händelser där berättelsens tid är densamma som den berättade tiden. 

2.1.3 Frekvens

Tredje momentet som Genette tar upp i sin teori är berättelsens frekvens, förhållandet mellan 

antalet gånger en händelse inträffar i historien och så många gånger den återberättas i 

berättelsen (se vidare s.5). Händelserna i Jonas Eckel skildras oftast en gång, medan det som 

sker en gång i Löpgravsvägen återberättas flera gånger. Enligt Maria Nikolajeva är singulativt 

berättande det vanligaste, medan repetitivt berättande ofta förekommer i deckare där flera 

vittnen får berätta sin version av en händelse. Iterativt berättande är vanligt i barnböcker, där 

markören ”alltid” ofta används för att beskriva något som brukar hända, trots att det bara 

återges en gång i berättelsen.29 

Om vi börjar med att studera frekvensen i Jonas Eckel är den till största delen singulativt 

berättad. Men romanen innehåller även iterativt och repetitivt berättande. Jonas nämner att 

han har funderat mycket på sitt namn (s.7). Det nämner han endast en gång, men det har 

inträffat flera gånger. Detta är ett tecken på ett iterativt berättande. Samma sak när han pratar 

om sin fru på arbetet: ”Så ofte det var mulig, ja, nærmest i enhver sammenheng, fikk jeg for 

vane å nevne Lillian” (s.20). Resan till Algarvekusten är ett tecken på repetitivt berättande. 

29 Ib., s. 155.
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Jonas nämner resan i början, då han ser tillbaka på den (s.8) samt när han kommer fram till 

den tidpunkt då han återberättar den mer detaljerat (s.96). 

   I Löpgravsvägen kan vi däremot tala om ett repetitivt berättande i stor utsträckning. I och 

med att de berättarna som inte innehar huvudrollen delger sina tankar om Matti och hans 

agerande, får vi ta del av olika personers historia om samma händelse. Inledningsvis berättar 

Matti hans version om när hans fru Helena lämnade honom, efter det tar Helena vid och vi får 

ta del av hennes upplevelse av samma händelse. Ytterligare ett exempel är när mäklaren 

Kesämaa sitter på ett fik och studerar en motionär som stiger in och stirrar på honom, 

ovetandes vem denna motionär är. Strax efter flyttas synvinkeln över till motionären, som i 

själva verket är Matti, och vi får ta del av hans uppfattning av händelsen på fiket. 

   Ett ypperligt exempel på iterativt berättande är Mattis dagliga sysslor, som nämns en gång 

men inträffar flera gånger: ”Den dagliga upprepningen av samma sysslor fick mig att 

utvecklas från gesäll till mästare” (s.15). 

   Singulativt berättande är, trots dess annars vanliga förekomst, inte lika lätt att hitta. Det är i 

Mattis berättande som man kan finna spår av det, men i och med att hans dagliga äventyr och 

sysslor ser ut på nästan samma sätt, är det svårt att ta ut konkreta exempel på det singulativa 

berättandet. Även om han har rutiner på sin vardag, är inte den ena dagen den andra lik. Även 

om han varje dag ger sig ut för att finna det perfekta huset, så är det inte samma händelse. Här 

handlar det snarare om singulativt berättande. 

   Hotakainen har utnyttjat det repetitiva berättandet för att ge läsaren flera perspektiv på 

Matti. I och med att det singulativa berättandet är genomgående i Jonas Eckel, får man bara 

en syn på en viss händelse. Ännu en gång bidrar berättartekniken till att man får en bredare 

bild av Matti Virtanen än av Jonas Eckel. Här får man ta del av en annan karaktärs perspektiv 

på samma händelse som skildras av Matti. Det leder till att synen på Matti och hans berättelse 

förändras. Hans berättelser får inte lika stort trohetsvärde när de kommenteras av andra 

karaktärer. Man inser att det finns flera uppfattningar av samma berättelse vilket innebär att 

man inte bara kan ta hänsyn till Mattis framställning. 

Hur detaljerat en händelse beskrivs spelar också roll för hur en händelse uppfattas. Trots att 

Jonas till största delen skildrar en händelse endast en gång, beskriver han det som skildras mer 

detaljerat än Matti. Det är på så sätt vi kommer Jonas innersta närmare än Mattis. Han 

beskriver sina innersta tankar och är inte rädd för att dela med sig av dem. Matti delar inte 

med sig av sina tankar lika detaljerat och inte heller i lika stor utsträckning som Jonas. De är 

två väldigt olika karaktärer i sitt inre och väljer att dela med sig av olika saker. Jonas riktar in 
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sig på skildringen av sit psyke medan Matti lägger större vikt på skildringen av de händelser 

han deltar i. 

2.1.4 Modus     

Modus innebär att man studerar karaktärernas subjektivitet i historien. Både Hotakainen och 

Fossum har valt att ge sina karaktärer en jagberättarposition och i följande stycke ska jag 

studera hur de har valt att förmedla sina berättelser genom karaktärerna.  

   I mina romaner är som sagt alla karaktärer jagberättare, vilket borde tyda på en given 

subjektivitet hos dem. Men så är inte alltid fallet. En jagberättare kan skildra en händelse på 

ett objektivt sätt utan att föra in egna åsikter och tankar. Det inträffar om någon av 

karaktärerna lämnar berättandet till förmån för en allvetande berättare som berättar utifrån ett 

jagperspektiv. Så är alltså inte fallet i Fossums och Hotakainens romaner.

   Händelserna som skildras i både Jonas Eckel och Löpgravsvägen är berättade av karaktärer 

som delar med sig av sina personliga åsikter och tankar. Maria Nikolajeva menar att fördelen 

med en jagberättare är att man får en djupare beskrivning och inlevelse av det som berättas. 

Nackdelen är att man inte får tillgång till lika mycket information som av en objektiv 

berättare.30 

   I båda romanerna upplevs händelserna utifrån en intern synvinkel d.v.s. att man får ta del av 

ett händelseförlopp genom karaktärernas tankar och känslor. Subjektiviteten hos berättarna 

ger en skarpare bild av dem, eftersom man skapar en tydligare uppfattning om en person 

genom hans eller hennes personliga tankar än om någon utomstående hade skildrat dennes 

inre. 

   I Jonas Eckel innebär subjektiviteten hos huvudpersonen att bilden av honom som absurd 

och nästan grotesk förstärks, eftersom man vet att det som berättas kommer från Jonas själv. 

Ingen annan än han själv kan skildra hans tankar och känslor på ett lika effektivt sätt. 

I Löpgravsvägen innebär subjektiviteten hos de övriga karaktärerna att Matti uppfattas som 

barnslig och naiv. Han tycker inte själv att han har någon del i skilsmässan, men när 

berättarinstansen övergår till Helena, inser man att så är inte fallet. Samma sak sker när 

grannarna upprörs över hans rökande. Istället för att sluta röka på balkongen, tar sig Matti in i 

deras lägenhet och röker där. Ett fullständigt omoget beteende som kommenteras av grannarna 

när berättandet övergår till dem.

30 Ib., s. 106.
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2.1.5 Röst

Berättelsens röst handlar om vem som agerar och vem som berättar om agerandet. I Jonas 

Eckel finns det bara en röst, i Löpgravsvägen flera. Det finns fyra olika typer av berättare (för 

närmare beskrivning se s.6). 

   Vi har konstaterat att berättarperspektivet i Löpgravsvägen och Jonas Eckel är detsamma, 

d.v.s. att berättandet sker utifrån en jagberättares synvinkel. Det som vi läsare uppfattar av en 

berättelse bygger ofta på berättarens synvinkel. Vi har ju ingen annan information att gå efter. 

   Förhållandet, eller klyftan om man så vill, mellan berättaren och läsaren kallas glidning.31 

Man vet sällan om den information man får av berättaren är tillförlitlig. Det kan hända att 

berättaren, medvetet eller omedvetet, utelämnar information. Så kan det t.ex. vara i mina 

romaner. Därför är det viktigt att lägga på minnet att en roman som endast använder sig av 

jagberättare inte alltid går att lita på. 

   I Löpgravsvägen och Jonas Eckel har vi att göra med extra- homodiegetiska berättare. Det 

innebär att berättarna står utanför diegesen men deltar i de händelser som skildras. Jag anser 

att av Genettes fem kategorier, som jag har använt mig av i min studie, är berättelsens röst den 

kategori som främst bidrar till hur vi uppfattar en person. Det är genom tankar, känslor och 

upplevelser, vilken typ av berättare det än handlar om, som vi skapar en bild av en karaktär.32 

   Trots att både Löpgravsvägen och Jonas Eckel skildras utifrån extra- homodiegetiska 

berättares perspektiv, är berättandets komposition olika i romanerna. I Jonas Eckel får vi på 

ett mer ingående sätt än i Löpgravsvägen ta del av huvudpersonens tankar och upplevelser, 

men växlandet mellan berättarna i Löpgravsvägen ger oss mer information om huvudpersonen 

i och med att vi får ta del av flera personers uppfattningar om honom. Jag anser alltså att 

Hotakainens användning av flera berättare ger en mer omfattande bild av huvudpersonen än 

Fossum, som endast låter läsaren ta del av en persons uppfattning. Däremot får vi en mer 

detaljerad skildring av Jonas inre, eftersom bara han kan veta vad han tänker och känner. 

Berättarna i Löpgravsvägen har inte en aning om vad Matti tänker och känner, utan de kan 

bara dela med sig av deras uppfattning om honom som person. Men jag håller fortfarande fast 

vid att man får en vidare bild av en karaktär om man låter flera berättare dela med sig av deras 

uppfattningar än om det bara finns en berättare, i och med att flera bilder av samma person 

skapas. Då tar man hjälp av de olika uppfattningarna för att skapa en egen bild av en 

karaktären.

31 Ib., s. 120.
32 Genette, s. 234.
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   Alla berättare, vara sig det är extra- intra- hetero- eller homodiegetiska berättare, har ett 

syfte med det de berättar (se s.6). Jag vill påstå att Jonas Eckel har flera syften med sitt 

berättande. Till att börja med är hans syfte explorativt, han försöker förstå varför Lillian beter 

sig som hon gör, och varför deras äktenskap befinner sig i en kris. Han delar med sig av sina 

tankar till läsaren som ett sätt att lätta på hjärtat. Hans berättande övergår till att ha ett 

återskapande syfte. När han inser att konflikten måste lösas för att få äktenskapet att fungera 

igen, kommer han med förslaget om att resa iväg till förmån för en annan miljö. När han inser 

att resan inte gav det han önskade, tar han livet av sin fru. Hans syfte är vid detta tillfälle 

terapeutiskt, han vill befria sig från äktenskapet då han inser att det inte går att göra något åt 

krisen. 

   I Löpgravsvägen finns det flera berättare som har olika syften med sitt berättande. Matti har, 

precis som Jonas, flera syften med sitt berättande. Dels har han ett explorativt syfte, dels ett 

återskapande. Han vill förstå varför det blev som det blev mellan honom och Helena, vad han 

gjorde för fel, vilket leder till att han försöker återskapa något som gått förlorat. 

   Helena har ett explorativt syfte med sitt berättande. Hon försöker förstå Matti och varför 

han beter sig som han gör och delger läsarna hennes tankar om honom. 

   Grannarna stör sig enormt på Mattis rökande och smäll i dörrarna, och försöker få honom att 

förstå deras ilska och sluta med de störande momenten. Deras berättande blir till viss del 

terapeutiskt, då de vill befria sig från honom helt. 

   Mäklarens roll i romanen är att sälja hus. Han försöker, med vinstintresse i sinnet, sälja alla 

tänkbara hus. Hans berättande ligger närmast det terapeutiska berättandet på så vis att han vill 

uppnå något med sitt säljarhuvud.  

   Två av fokalisatorerna är kunder till mäklaren (de går som jag tidigare nämnt under kapitlet 

De där, där berättandet växlar mellan mannen och hustrun) och kan sägas ha ett terapeutiskt 

samt explorativt syfte med sitt berättande. De försöker förstå varför någon väljer deras 

trädgård som en lämplig plats att utföra sitt behov på, varpå de försöker bli kvitt fridstöraren. 

   Den gamle mannen, vars hus är Mattis drömbostad, kan inte alls förstå varför han måste 

lämna sitt hus. Han vill bara bli lämnad ifred. Hans berättande går ut på att förstå, och är alltså 

explorativt. Berättandet är även terapeutiskt på det sätt att han försöker befria sig från Matti 

och mäklaren, som endast sätter sina egna behov först. 

Avslutningsvis har vi kvinnan från myndigheten och hennes berättarfunktion. Hon vill uppnå 

något med sitt berättande, vill få Matti att inse vilka komplikationer hans fridstörande kan 

leda till, något som tyder på ett terapeutiskt syfte. 
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   Berättarna i Löpgravsvägen har olika syften med sitt berättande. Men det finns också 

likheter i deras framställningar – deras berättelser kretsar mer eller mindre kring Matti. Nästan 

alla av dem visar ilska mot honom, och vill på ett eller annat sätt bli kvitt honom. Det jag vill 

peka på är att en extra- homodiegetisk författare ger en mer ingående beskrivning av 

händelser och personer än en allvetande berättare. Man kommer närmare denna typ av 

berättare än någon som berättar översiktligt. Både Fossum och Hotakainen tar hjälp av denna 

typ av berättare, vilket skapar en tydligare bild av huvudpersonerna.   

2.2 Ur ett genusperspektiv

I detta avsnitt kommer jag att studera hur väl Fossum och Hotakainen följer konventionen om 

hur manligt respektive kvinnligt författarskap ser ut. Jag kommer även att studera likheter och 

skillnader i deras framställning av huvudpersonerna. 

   Maria Nikolajeva, med Susan S. Lansers teori som utgångspunkt, pekar på faktorer som är 

typiska för kvinnliga och typiska för manliga författare vid romanförfattande. (se vidare s.7). 

Dessa faktorer bygger på konventionen om vad som är typiskt för de olika könen – därmed 

inte sagt att alla författare följer den. I följande kapitel kommer jag att studera hur väl Karin 

Fossum och Kari Hotakainen följer konventionen. 

   Berättarsituationen, författarnas användande av en offentlig eller privat röst, är det första 

som kommer att studeras. I skönlitterära verk sker, enligt Nikolajeva, kommunikationen 

mellan berättare och deras fiktiva publik, så kallade narrater, och alltså inte mellan författare 

och den verkliga läsaren. En narrat är en mottagare inne i berättelsen, och denne är avgörande 

i bestämmandet om en offentlig eller privat röst. 33 Nikolajeva menar vidare att det alltid finns 

en publik som mottar det som berättas. Privat röst hänger oftast samman med dagbok- och 

brevskrivande, vilket innebär att berättarna i Jonas Eckel och Löpgravsvägen använder sig av 

en offentlig röst då varken Jonas eller Matti använder sig av dagbok- eller brevskrivande. 

Fossum har alltså brutit mot konventionen i detta fall, då den säger att den offentliga rösten är 

typiskt maskulint. 

Vidare är yttre fokalisering ett typiskt manligt drag, medan inre fokalisering förknippas med 

det feminina. Yttre (extern) fokalisering handlar om en allvetande berättare, medan inre 

(intern) fokalisering går in i en persons tankar. I mina romaner har vi att göra med internt 

fokaliserade berättare, vilket innebär att Hotakainen inte följer konventionen om vad som är 

typiskt manligt gällande fokaliseringen. Däremot lyder Fossum under konventionens regler, 

då hon använder sig av en internt fokaliserad berättare. 

33 Nikolajeva 2003, s. 186.

20



   Vilken genre en författare väljer att skriva i, har att göra med deras beteende och intressen. 

Kvinnor uppfattas som familjära och kärleksfulla, och väljer ofta att skriva 

personorienterande texter, som kärleks- och familjeromaner. Maskulint skrivande är 

handlingsorienterat och skildrar ofta äventyr och krig.34 Mannen uppfattas som det agerande 

könet medan kvinnan är det passiva. Om röst och fokalisering i mina romaner inte stämmer 

överens med konventionen, så lägger sig genre lite närmare uppfattningen om det typiskt 

kvinnliga respektive manliga. Fossum ger en mer detaljerad känslobeskrivning av Jonas Eckel 

än Hotakainens skildring av Matti. Jonas berättelse kretsar kring äktenskapet och inte minst 

hans fru, medan Matti ägnar sig åt att ge sig ut på upptäckter i hopp om att finna det perfekta 

huset. Det läggs större vikt vid Mattis äventyr än vid hans känslor. 

   Vad gäller ordning, hastighet och frekvens, som går under samlingsnamnet temporalitet, är 

ett kronologiskt, lineärt berättande tecken på maskulin framställning, medan berättelser 

innehållande anakronier förknippas med ett feminint skrivande. Varken Hotakainen eller 

Fossum följer konventionen i detta fall. Visst finns det fler anakronier i Jonas Eckel, men 

Löpgravsvägen är inte heller kronologisk skriven rakt igenom. Berättandet hoppar där mellan 

olika berättare, och visserligen fortsätter berättandet vid det stället det slutar innan plats 

lämnas åt en annan berättare, men det lineära berättandet bryts då en annan berättare tar vid. 

   Enligt konventionen om tempo i en roman, har feminina texter ett långsammare tempo än 

texter skrivna av män. Jämför man tempot i Löpgravsvägen med tempot i Jonas Eckel, kan 

man finna att de lever upp till konventionens regler. De många anakronier och pauser som 

Fossum väljer att lägga i Jonas Eckel bidrar till ett långsammare tempo. Hotakainen har inga 

pauser eller anakronier i sin roman, vilket leder till att tempot blir snabbare. Tempot i de båda 

författarnas romaner är alltså det som stämmer bäst överens med konventionens regler. 

   Vad gäller språket är det maskulina rationellt och precist innehållande grova ord, medan det 

kvinnliga språket är konkret och emotionellt, något som inte är utmärkande i mina romaner. 

Hotakainen använder sig inte av ett särskilt rationellt språk, eller Fossum av ett utmärkande 

emotionellt språk. 

Nikolajeva pekar även på att kvinnliga författare väljer att skriva om kvinnliga karaktärer, och 

manliga om karaktärer av manligt kön. I Hotakainens roman är huvudpersonen visserligen en 

man, men flera av de övriga berättarna är av det kvinnliga könet. Även i Jonas Eckel är 

huvudpersonen en man. Fossum har alltså valt att inte följa normen genom att skildra en 

manlig karaktär.

34 Ib., s. 60.
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   Fossum och Hotakainen har valt att fokusera på vissa faktorer när det gäller framställningen 

av sina karaktärer. Likheter och skillnader hos huvudpersonerna finns, och dem ska jag titta 

lite närmare på. 

   De största likheterna mellan Jonas och Matti är att båda är lagerarbetare med äktenskap i 

kris. Fossum lägger dock större vikt vid skildringen av Jonas arbete. Det är kanske inte så 

konstigt eftersom det är där han möter sin blivande fru. Även när giftermålet är ett faktum, får 

vi följa Jonas på hans arbete, hans konversationer med arbetskamraterna och hur deras 

äktenskap ser ut. Jonas umgås inte med några andra än sina arbetskollegor. Hans liv går ut på 

att gå till jobbet för att sedan åka hem och umgås med Lillian. Därför skildras hans tid på 

arbetet i större utsträckning än Mattis tid på arbetet. 

   Matti är en sådan person som kommer för sent till jobbet. Arbetet är inte en stor del av hans 

liv (vilket förklarar varför han senare blir avskedad). Däremot prioriterar han sin familj vilket 

förklarar Hotakainens val att till största delen skildra honom när han är ute för att finna det 

perfekta huset. 

   Fossum skildrar Jonas Eckel i vardagslivet. För Jonas är verkligen en vardaglig person. Han 

har fasta rutiner som han följer till punkt och pricka, och han har inga planer på att ändra dem 

när han möter Lillian och gifter sig med henne. Allt är precis som innan, vilket leder till att 

Lillian tröttnar. Vi får aldrig reda på hur hennes liv var innan hon träffade Jonas, men det 

rutinmässiga liv som hon lever med Jonas är uppenbarligen något hon vantrivs med. 

   Till skillnad från Jonas lever Matti ett klart äventyrligt liv. Han går upp på morgonen utan 

att veta hur dagen kommer att te sig. Hans mål är att finna ett hus som kommer att hjälpa 

honom att få tillbaka sin familj. När han väl gör det gäller det för honom att övertala 

husägaren att sälja det till honom. 

   Matti är spontan och tänker inte så mycket på konsekvenserna av sitt handlande. Jonas lever 

ett rutinmässigt liv utan några överraskningar, och tänker alltid efter innan han handlar. Om 

något oväntat skulle inträffa i hans liv skulle han nog inte kunna hantera situationen. Resan 

med Lillian är antagligen det mest spontana och ovanliga han har varit med om i hela sitt liv. 

Till en början verkar det som att resan skulle kunna bli ett uppsving för parets äktenskap, men 

Jonas fortsätter att låtsas som att allt är bra, trots att det inte alls är det. 

   Att Fossum ger en ingående beskrivning av Jonas tankar och känslor bidrar till att man som 

läsare kommer honom nära. Hotakainen väljer istället att skildra händelserna som Matti 

upplever istället för att gå så djupt in på hans inre. Däremot bidrar skildringen av Mattis 

äventyr att man skapar en bild av honom som kärleksfull familjefar, då man som läsare vet 

vilket syfte han har med sitt agerande. Nikolajeva talar om händelsernas förhållande till 
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varandra.35 Hon menar att det finns ett syfte med alla händelser som utspelar sig. Mattis syfte 

med sina äventyr skulle då vara att få sin familj tillbaka.  

   De båda männen har lite olika syn på det äktenskap de lever i. Jonas liv förändras inte för att 

han gifter sig. För honom innebär äktenskapet att han och Lillian ska leva tillsammans livet 

ut, utan att för den sakens skull ändra något i vardagen. Äktenskap är för honom något som 

bara ska vara där, inget man måste ägna så mycket extra tid på. Han lever det liv han gjorde 

innan han gifte sig. 

   För Matti däremot är hans familj det enda för honom. Han gör allt för att få sin fru och 

dotter tillbaka. Han bryr sig inte om sig själv, utan lägger all sin tid på att få ihop pengar för 

att kunna köpa huset han slutligen finner. Han bor i en lägenhet utan några möbler där han 

extraknäcker som erotikmassör. Sin lediga tid ägnar han åt att leta upp det hus som ska få 

familjen att komma tillbaka. 

   Matti är uppoffrande och spontan, Jonas vardaglig och rutinmässig. Hotakainens och 

Fossums skildringar av huvudkaraktärerna skiljer sig enormt, något jag har försökt visa på 

här. 

3. Avslutning

3.1 Sammanfattning och slutord

Min studie har gått ut på att göra en narratologisk jämförelse mellan Jonas Eckel av Karin 

Fossum och Löpgravsvägen av Kari Hotakainen. Jag har även valt att tillämpa ett 

genusperspektiv där jag har studerat likheter och skillnader mellan huvudpersonerna. Att 

författarna är av olika kön spelar stor roll i kapitlet där jag behandlar genusaspekten.

Tyngdpunkten i min uppsats ligger dock inte på genusperspektivet, utan på den narratologiska 

jämförelsen.

Till min hjälp har jag haft Gerard Genettes narratologiska analysmodell. Där behandlar han ett 

antal punkter för att studera narratologin i en roman. Jag har valt att kombinera Genettes 

modell med Yvonne Lefflers artikel om narratologi, vilket har lett till att det har blivit en 

annorlunda tolkning av Genettes modell.    

   Vidare har jag studerat romanerna ur ett genusperspektiv där jag har försökt finna likheter 

och skillnader mellan huvudpersonerna. I detta avsnitt har jag använt mig av Maria 

Nikolajevas studie om manligt respektive kvinnligt skrivande. Konventionen säger att en 

kvinnlig författare skriver på ett sätt, en manlig på ett annat. Här har jag haft fördelen att mina 

35 Ib., s. 35.
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romanförfattare är av olika kön, eftersom jag har studerat hur väl de följer konventionen om 

traditionellt kvinnligt respektive manligt skrivande. Nikolajevas teori bygger i sin tur på 

Susan S. Lansers studie om genus i narratologin.

  Jag har tagit upp och beskrivit den tidigare forskning som har gjorts, både forskning om 

författarna och om romanerna. Jag insåg tidigt i mitt arbete att jag är en av få som har valt att 

forska om Fossums och Hotakainens romaner. Jag fann främst recensioner på tidigare verk 

skrivna av författarna, samt ett fåtal artiklar om författarna. Denna brist på tidigare forskning 

har givit mig möjligheten att studera något nytt.

   Vidare har jag delat in analysen i fem delar, där jag har studerat ordning, hastighet, frekvens, 

modus och röst, och försökt komma fram till vilken betydelse dessa faktorer har för hur man 

uppfattar huvudpersonerna i de båda romanerna. 

   Jag har kommit fram till att ordningen, med analepser och prolepser, bidrar till hur man 

uppfattar huvudpersonen. I Jonas Eckel finner man många sådana avvikelser från berättandet. 

Jonas stannar upp i berättandet för att beskriva sin barndom, varvid man kan dra slutsatsen 

varför han är den han är idag. I Löpgravsvägen är det inte bara Matti själv som agerar 

fokalisator. De andra berättarna hjälper läsaren att skapa en bild av honom, vilket förklarar 

varför han själv inte uppehåller sig någon längre tid vid skildringen av sina tankar och 

känslor.

   Hastigheten visar hur stor plats en händelse tilldelas i texten utifrån hur lång tid den tar att 

berätta. I Fossums roman fokuserar Jonas i första hand på äktenskapet. Även arbetet utgör en 

stor plats i hans liv. I Hotakainens roman fokuserar Matti främst på sitt äktenskap och ägnar 

knappt någon tid åt arbetet. Det förklarar en hel del hur olika de är som personer. 

   I tredje avsnittet, frekvensen i romanerna, har jag tagit upp hur många gånger en viss 

händelse återges. Här har Löpgravsvägen en fördel, då flera berättare återger sin version av en 

händelse. Man får på så sätt en bredare bild av en och samma händelse och kan välja vilken 

slutsats man drar. I Jonas Eckel får man bara ta del av hans syn på en händelse, vilket innebär 

att man ofrivilligt väljer att tro på hans version då det inte finns någon annan att jämföra med.

Graden av subjektivitet hos berättarna har jag studerat under rubriken modus. Både 

Hotakainen och Fossum använder sig av jagberättare i sina romaner, vilket innebär att 

subjektiviteten hos berättarna är en självklarhet. Som läsare får man ta del av karaktärernas 

egna tankar och känslobeskrivningar, vare sig de skildras av huvudpersonerna eller de 

karaktärer som spelar en mindre roll. Denna subjektivitet innebär att man får en mer 

sanningsenlig bild än om en allvetande berättare hade agerat fokalisator.

24



   Slutligen gällande narratologin har jag studerat berättarens röst i romanerna. Här har jag 

kommit fram till att Löpgravsvägen har en fördel med flera berättare, då man inte bara få ta 

del av huvudpersonens uppfattning om det som sker. De andra berättarna hjälper läsaren att 

skapa en bild av honom. I Jonas Eckel däremot, finns det bara en berättarröst, vilket jag kan 

se som en nackdel när man bildar sig en uppfattning om honom.     

   I avsnittet om genus i romanerna har jag studerat hur väl författarna följer konventionen om 

manligt respektive kvinnligt skrivande. Slutsatsen jag har dragit här är att konventionen över 

lag inte följs. Fossum väljer till största delen att gå en annan väg än den traditionella vad 

gäller skrivandet, Hotakainen likaså. Ska man peka på något som skulle kunna tänkas vara ett 

tecken på överensstämmelse så är det hur författarna valt att skildra personligheten hos 

huvudpersonerna. Fossum går djupare in på Jonas tankar och känslor än vad Hotakainen gör 

på Matti, något som klassas som ett kvinnligt drag. Författarna följer även konventionen 

gällande temporalitet. Anakronierna i Jonas Eckel bidrar till ett långsammare tempo, något 

som är typiskt i romaner med en kvinnlig upphovsmakare.      

   Även likheter och skillnader mellan huvudpersonerna har jag studerat ur ett 

genusperspektiv. De båda huvudpersonerna är lagerarbetare med äktenskapet i kris. De har 

samma mål i livet - att få tillbaka sin familj. Den största skillnaden ligger i deras personlighet. 

De prioriterar olika saker i livet, och beter sig på skilda sätt då de försöker lösa sina 

äktenskapsproblem.

   Slutligen vill jag påpeka att trots den sinnesförvirring som är utmärkande för 

huvudpersonerna i romanerna, visar de på en oerhörd vilja att få sina äktenskap att fungera 

igen. Att ingen av dem lyckas är en helt annan sak.

25



Käll- och litteraturförteckning

Tryckta källor

Aaslestad, Petter, Narratologi – en innføring i anvendt fortelleteori, Landslaget for 
norskundervisning, nr 121, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 1999

Bergius, Harald, ””Löpgravsvägen” Nordens bästa bok.”, Dagens Nyheter, 2004-02-28 

Edlund, Ann-Catrin, Erson, Eva & Milles, Karin, Språk och kön, Stockholm: Norstedts 
Akademiska Förlag 2007

Fossum, Karin, Jonas Eckel, Oslo: Cappelen 2002

Genette, Gerard, Narrative discourse – An Essey in Method, Oxford: Basil Blackwell 1980

Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders, Epikanalys – En introduktion, Lund: 
Studentlitteratur 1999

Hotakainen, Kari, Löpgravsvägen (övers. Camilla Frostell) Stockholm: Forum 2004 [2002]

Lanser, Susan S., ”Sexing narratology: toward a gendered poetics of narrative voice” i Mieke 
Bal (red), Narrative theory: critical concepts in literary and cultural studies. Vol. 3, Political 
narratology, London: Routledge 2004 (s.123-139)

Nikolajeva, Maria, Barnbokens bryggklossar, Lund: Studentlitteratur 1998

Nikolajeva, Maria, ”Crossvokalisering och subjektivitet” i Anders Hallengren (red), Tidskrift  
för litteraturvetenskap, nr 1-2, Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för 
litteraturvetenskap 2003 (s.53-77)

Nikolajeva, Maria, ”Auktoritära män och otillförlitliga kvinnor. Genus och berättande”, i 
Lars-Åke Skalin (red), Berättaren – en gäckande röst i texten, Örebro: Univ. –bibl. 2003     

Planhammar, Per, ”Klichéer i romanform”, Göteborgs-Posten, 2003-12-02

Sundvall, Maria ”Deckardrottning av en ren slump. I morgon kommer Fossums tredje 
kriminalroman på svenska.” Göteborgs- Tidningen, 1999-10-26

Wahlin, Claes, ”Nordiska rådets pris till finsk satir”, Aftonbladet, 2004-02-28

Wedding, Gunilla, ”Jonas Eckel”, Skånska Dagbladet, 2003-12-30

Otryckta källor

Leffler, Yvonne, Några narratologiska och berättartekniska termer, Göteborg 2006

26


