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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att genom närläsning av Magdalena Graafs självbiografi Det ska bli 

ett sant nöje att döda dig, studera hur stereotypa föreställningar kommer till uttryck. De 

stereotypa föreställningar som valts är synen av polisens och de sociala myndigheters arbete. 

     Hermeneutisk metod har används för att få en så fullständig uppfattning av bokens innehåll 

som möjligt. Därtill har också närläsning av texten gjorts med syfte att hitta alla ställen i 

boken då Magdalena Graaf talar om polisen eller de sociala myndigheterna. I resultat och 

analysdelen jämförs den stereotypa bild som finns i Magdalena Graafs bok med liknade 

studier av stereotyper inom faktionslitterturen. Uppsatsen avslutas sedan med en 

slutdiskussion där jag sammanfattar och svarar på uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vidare görs en redogörelse för hur forskning påvisar att de stereotypa föreställningar som 

finns i faktionslitteratur kan bidra till att ovana, okritiska läsare för sina fördomar bekräftade 

och betraktar faktionen som en ren faktatext. 

 

Nyckelord: faktion, faktionslitteratur, självbiografi, Magdalena Graaf, stereotypa 

föreställningar, hermeneutik, närläsning 
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1. Inledning 

Att texter placeras i olika fack och värderas olika, är ingen nyhet. Populärkulturen har i 

skolans svenskämne svårt att bli accepterad och använd i undervisningen. Christina Olin-

Scheller (2006) menar att en förklaring till skolans avstånd från populärkulturen går att finna i 

ämnets relation till kulturarv och kanon. En ytterligare förklaring benämner Olin-Scheller för 

”moralisk panik” (s. 12) som innebär att vuxna uppfattar ofta nya medier som ett hot, 

moraliskt och socialt, mot de unga. Vidare menar hon att det ofta är de ”professionella 

förmedlarna” (s.12) t.ex. lärare som många gånger är de angelägnaste fördömarna.                   

     Olin-Scheller (2006) har i en studie undersökt ungdomars läsvanor. Studien visade att den 

texttyp som dominerade hos fritidsläsningen är den verklighetsbaserade litteraturen. Olin-

Scheller såg i sin studie att litteratur som baseras på en sann berättelse inte bara väcker 

elevernas intresse och nyfikenhet. Faktionslitteraturen tycktes även ge eleven upplevelser som 

lär dem något om verkliga förhållanden. Man vill läsa sanna historier som skildrar olika 

livsöden där man kan identifiera sig med huvudpersonen. Även Annette Årheim (2007) har i 

likande studie med Olin-Scheller sett att ungdomar föredrar verklighetsbaserade böcker. 

Årheim menar också att det finns en klar skillnad mellan elevernas och lärarnas textvärldar 

som i sin tur leder till problem i undervisningssammanhang. Intervjustudier som Årheim gjort 

med gymnasieungdomar visar att elever inte ser någon skillnad på fakta och fiktion i 

faktionslitteraturen. Eleverna läser alltså böcker med rubriken sann berättelse helt okritiskt.  

Bo G Jansson (2006) menar att den populära dramadokumentären från Tv-mediet har en 

bidragande roll till faktionlitteraturens popularitet. Han påpekar också att med denna nya 

genre där fakta och fiktion blandas krävs en ny form av mediekompetens hos läsaren.  

     När denna mediekompetens saknas hos läsaren anser Magnus Persson (www.svd.se) att 

den största faran av okritiskt läsande av faktionslitteraturen är då den innehåller förstärkare av 

fördomar. Både Årheim (2007) och Olin-Scheller (2006) såg i sina studier att eleverna saknar 

tolkningsverktyg för denna litteraturgenre och de utgår därmed ifrån att allt som berättas i 

boken överensstämmer med verkligheten. Årheim ger flera exempel där elever som läst Liza 

Marklunds Gömda fått sina fördomar om muslimska män bekräftade under läsningens gång.  

1.1 Bakgrund  

Paratexten har en stor avgörande roll för hur texten ska läsas, fiktivt eller ickefiktivt. Därmed 

är paratexten viktig för förståelsen av läsarens perception av den lästa texten. De stereotypa 
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föreställningar som finns i faktionslitteratur, i den sanna berättelsen, får också fäste då 

paratexten lovar en verklighetsbaserad historia (Persson, www.svd.se).  

     Årheim (2007) och Olin-Scheller (2006) har båda sett att faktionslitteraturen har fått en 

mycket bred publik, och inte minst läses den av ungdomar. Både Årheim och Olin-Scheller 

har utrett det stora intresset för denna genre och kartlagt vad som ligger bakom det, vad 

läsaren lockas av. Hur kan man förstå läsarens tolkning av denna typ av fiktion med anspråk 

på realism? Årheim och Olin-Scheller har också tillsammans med andra litteraturforskare 

studerat stereotyper som finns i denna typ av litteratur och hur det påverkar läsarens 

perception. Dock är det stereotypen av invandrarmannen i mångkultursamhället som främst 

fångat forskningens intresse. En bok man kanske tänker på i detta sammanhang är den 

omskrivna dokumentära romanen Gömda av Liza Marklund. Det jag vill studera i denna 

uppsats är istället den stereotypa föreställnig som målas upp av polisen och de sociala 

myndigheterna i en självbiografi av Magdalena Graaf, nämligen Det ska bli ett sant nöje att 

döda dig (2006).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom närläsning av självbiografin Det ska bli ett sant nöje att 

döda dig av Magdalena Graaf, studera bokens innehåll i förhållande till följande perspektiv:  

 Paratextens sanningsanspråk 

 Stereotypa föreställningar av polisen och sociala myndigheter 

Framför allt kommer jag att utgå från Annette Årheim (2007) och Christina Olin-Scheller 

(2006) som båda skrivit varsin avhandling som berör problematiken kring ungdomar och 

faktionslitteratur. Uppsatsen kommer att med utgångspunkt i Magdalena Graaf bok skildra 

den problematik som forskning påvisat finns i faktionslitteraturen. 

Uppsatsen utgår från följde frågeställningar: 

 Hur framställer Magdalena Graaf polisens och de sociala myndigheternas arbete i Det 

ska bli ett sant nöje att döda dig?  

 Vilka stereotypa föreställningar är vanliga i faktionslitteraturen? 
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2. Metod 

I denna del presenteras den metod som använts vid läsningen av Magdalena Graafs bok Det 

ska bli ett sant nöje att döda dig.  Vidare redogörs också för hur materialinsamlingen utförts.  

 

2.1 Hermeneutisk närläsning 

Analysen av Magdalena Graafs självbiografi Det ska bli ett sant nöje att döda dig utgår från 

en hermeneutisk ansats. Jacob Birkler i Vetenskapsteori, en grundbok (2012) skriver om 

hermeneutikens historia, och menar att man redan under medeltiden använde sig av denna 

metod för att tolka och förstå de religiösa texterna. Målsättningen var då främst att hitta en 

entydig förståelse för det som stod i texten. Dagens hermeneutik utgår ofta från Hans-Georg 

Gadamer, som bland annat tog med frågan om vad förståelse i sig är, i hermeneutiken. 

Därmed talar man om två grundläggande frågeställningar inom hermeneutiken: ”vad är 

förståelse? Och vilken metod bör jag använda för att uppnå förståelse?” (Birkler:101).  

     Runa Patel och Bo Davidsson skriver i Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning (2003) att utifrån en hermeneutisk metod ser 

forskaren på texten utifrån sina egna erfarenheter och tankar. Man fokuserar också på textens 

helhetliga innehåll samt de mindre beståndsdelarna för att få en så fullständig uppfattning som 

möjligt. 

     Närläsningens funktion är här att plocka ut de huvudsakliga delar i boken som behandlar 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Det vill säga att hitta de stereotyper som framställs av 

polisen och den sociala myndigheten. Ulla Lundqvist skriver i Begrundande läsning (1987) 

att en central aspekt som betonas i närläsning är att alla texters strävan är att förmedla ett 

budskap, som läsaren uppfattar som tolkningsbart. Liknande hermeneutiken är tolkningen av 

texten som läsaren gör också central vid närläsning. Lars Wolf, Läsaren som textskapare 

(2002) menar att det är omöjligt att tolka en text förutsättningslöst, då läsaren alltid har ett 

visst mått av förförståelse vid mötet av en ny text. Vid närläsning av en text tolkar och 

bearbetar läsaren innehållet utifrån sin förståelse av innehållet. Det betyder alltså att 

författarens intentioner med texten ställs i bakgrunden som innebär att textens syfte påverkas 

av vem som läser, och i vilket sammanhang läsningen sker.  
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2.2 Genomförande 

Fokus för närläsningen av Det ska bli ett sant nöje att döda dig är alltså att hitta de eventuella 

stereotypa föreställningar av polis och sociala myndigheter som kommer till uttryck i 

materialet. Med det i åtanke markerade jag de sidor i boken som nämnde något om de olika 

myndigheterna, både i positiv och i negativ bemärkelse. Citaten som på detta sätt valts ut 

analyseras sedan och diskuteras i relation till den valda teorin och tidigare forskning. 

Resultatet redovisas alltså genom sammanställnig av textmaterialet, som kopplas till annan 

forskning.  

     Då det finns tämligen lite forskning om stereotypa föreställningar gällande polis och 

sociala myndigheter i faktionslitteraturen, har jag valt att jämföra med den stereotypa bild av 

invandrarmannen som studerats flitigt av både litteraturforskare och av studenter på 

kandidatnivå.  
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3. Teori och tidigare forskning 

I denna del presenteras de termer och tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte. 

Jag har valt att inleda med en förklaring av begreppet faktion och faktionslitteratur för att ge 

läsaren en inblick i denna snabbväxande genre.  

 

3.1 Faktion och faktionslitteratur 

Begreppet faktion är en sammansmältning av dikt och verklighet. Årheim förklarar termen 

faktion i När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsarens 

tolkningsstrategier (2007) och menar att hit hör texter med sanningsanspråk med en stark 

dramatisering och fiktionalisering av det autentiska materialet. Bo G Jansson definition i 

Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film litteratur och tv (2006) lyder: 

Karaktäristiskt för faktionsberättelsen är att dess handling genomgående och även i detalj följer 

eller tycks följa och upprepa ett historiskt verkligt händelseförlopp men att likväl gestaltningen av 

detta historiska händelseförlopp är så dramatiserad och påtagligt konstnärligt bearbetad att läsarens 

eller tittarens tankar leds lika mycket till fiktivt berättande som till ickefiktivt berättande. (s. 15) 

Olin-Scheller har undersökt gymnasieelevers läsvanor i avhandlingen Mellan Dante och Big 

Brother. En studie om gymnasieelevers textvärldar (2006) och presenterar ett annat uttryck 

för faktionslitteratur, nämligen dokuromanen (s.203). Olin-Scheller skriver att dokuromanen 

baseras ofta på dokumentärt material som tas för att vara sant. Vidare ger Olin-Scheller 

typiska kännetecken för denna genre: 

Dessa böcker skildrar extraordinära människoöden fyllda av dramatik och utsatthet. Skildringarna 

är kryddade med detaljerade beskrivningar av sex, våld och diverse övergrepp. Det melodramiska 

berättandet/…/återfinns också här som ett grunddrag. Inslaget av typiserade karaktärer i texterna är 

ofta stort. Böckerna skildrar mestadels en ”vanlig” och ”okänd” persons liv med fokus på nära 

relationer. Huvudpersonen i berättelserna har ofta genom egen styrka och stark livsvilja lyckats ta 

sig från en traumatisk och destruktiv livssituation till en harmonisk och lycklig tillvaro. Det goda 

segrar således alltid över det onda och de moraliska pekpinnarna är tydliga. På många sätt kan 

alltså dessa texter alltså sägas vädja till läsarens känslor (s. 202). 

Jansson (2006) menar att faktionen växte fram under 1960-talet av framförallt två 

anledningar. Den första är västvärldens politiskt radikala klimat som påverkade litteraturen på 

så vis att människorna ville läsa mindre fantasi och mer verklighetsförankrat. För det andra 

menar Jansson samt Årheim (2009) och Olin-Scheller (2006) att televisionen som under 
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1960-talet på allvar slog igenom har en bidragande roll och påverkade litteraturen. Till denna 

genre inom tv-mediet hör dokudramat, dokumentärromanen, dokusåpan samt den 

”halvfiktiva” genren reality-tv (Jansson, 2006, s. 15). För faktionslitteraturen hör verk som 

bl.a. dokumentärromanen och självbiografin.  

 

3.2 Paratexter 

Jansson (2006) anser att det som huvudsakligen styr graden av fiktionalitet eller icke-

fiktionalitet är bokens skaparintention (s. 10). Med det menar Jansson att graden t.ex. 

sanningsanspråken i faktionslitteraturen kommer till uttryck i bokens paratext och kringtext. 

Vidare skriver han att sådan paratext eller kringtext t.ex. är bokens omslag, förord, fotnot osv. 

     Årheim (2007) har analyserat sanningsanspråk i faktionslitteraturens paratexter, och 

därefter studerat hur dessa ”sanningar” kommer till uttryck i litteraturens innehåll och form. 

Årheim talar om en rådande samstämmighet inom bokförlagen om hur ett säljande bokomslag 

ska se ut. Vidare menar hon att författaren själv har liten påverkan av hur bokens framsida, 

och att det snarare är bokförlagets säljavdelning som står för slutprodukten. 

     Årheim (2007) klarlägger framsidans betydelse för faktionslitteraturen. Enligt Årheim är 

bokomslaget oftast i svart/vita amatörmässiga fotografier av ett ansikte. Årheim skriver att 

amatörmässiga foton förknippas med nyhetsjournalistiken, och att icke-professionella 

”blickbilder” har ett löfte om sig att vara mer autentiska. Vidare skriver hon att ögon ses som 

en metafor för själens spegel, som i sin tur också ger läsaren en inbillning om en direkt och 

oförmedlad kommunikation. Ett fotografi av detta slag styrker alltså sanningsanspråken i 

faktionslitteraturen och leder läsaren in på detta spår. Typsnittet på bokens framsida är också 

valt med syfte att skapa autenticitet. Enligt Årheim är skrivmaskinsskriven text, och text i 

form av löpsedelstext exempel på typsnitt som passar faktionslitteraturen. Hon skriver att text 

som ser ut att vara skriven på skrivmaskin, liknar formen av ett dokument och därmed kan ses 

som verklighetsförankrat. 

     Sammantaget menar Årheim (2007) att bokomslagets syfte i faktionslitteraturen är att 

skapa en ”sanningspakt” (s. 155) med läsaren genom denna journalistiska diskurs. Att det 

dessutom ofta står ”en sann historia” (s. 155) på bokens omslag hör också till genren 

faktionslitteratur och visar på ett tydligt sätt vad man vill att läsaren ska utgå ifrån. 

     Jansson (2006) har studerat paratexten av Björn Ranelids självbiografi Till alla människor 

på jorden och i himlen. Jansson menar att det finns en tydlig betoning av icke-fiktion och 

självbiografi snarare än roman och fiktion. Det framkommer att det är en självutlämnande 



Högskolan i Halmstad  Emma Börjesson  

 

7 

 

berättelse som stärks genom skildringen av författarens barn- och ungdomsår. Dessutom anser 

Jansson att de tre fotografier av Ranelid på bokens framsida kraftigt förstärker förhållandet till 

genren självbiografi. Jansson nämner också sex andra självbiografier varav alla är försedda 

med fotografier föreställande författaren på bokomslaget. Han menar att slutresultatet av 

böcker utformade på liknande vis gör att läsaren kommer uppfatta boken som en ickefiktiv 

självbiografi.  Jansson nämner också paratexten som ofta finns inne i texten, i form av 

autentiska fotografier. Dessa fotografier bidrar också till ett förstärkt intryck av autenticitet. 

Jansson refererar till Anders Frigells bok Von Sydowmordens gåta som innehåller verkliga 

fotografier av de inblandade personerna i mordfallen.  

 

3.3 Stereotypa föreställningar i faktionslitteraturen 

Magnus Persson (www.svd.se) skriver att han läst Årheims (2007) avhandling (som ovan 

presenterats) och tycker att det är en ’skrämmande läsning’ hur ungdomarna förhåller sig till 

litteratur. Persson menar inte att det är valet av litteratur - faktion – som är det skrämmande, 

utan det okritiska förhållningssätt som elever och lärare har till denna litteratur.   

     Vidare menar Persson (www.svd.se) att det är slående att eleverna läser dessa böcker som 

om de vore faktatexter. Han poängterar att det inte har med elevernas begåvning eller deras 

kritiska tänkande att göra. Persson menar att problemet ligger i att de saknar tolkningsredskap 

för denna sorts litteratur.  Åter refererar Persson till Årheims (2007) studie och diskuterar 

paratextens betydelse i faktionslitteraturen. Årheim som närläst paratexternas öppna och dolda 

läsanvisningar på bokomslagen och i för- och efterord, menar att faktionstexterna genom 

paratexten kan manipulera läsaren. Läsaren som då påverkas av paratextens intryck kan läsa 

texten som om det vore en sann berättelse/verklighet som återges.  

     Persson (www.svd.se) anser att detta sätt att ta till sig faktionslitteraturen blir särskilt 

problematiskt då läsarens fördomar bekräftas av textens stereotypa föreställningar. Årheim 

(2005) ger exempel på en elev som deltog i studien som får sina misstankar om muslimska 

män bekräftade genom att ha läst Liza Marklunds Gömda. Eleven Tomas beskriver männen 

som opålitliga och hemska hustrumisshandlare, och säger efter att ha läst boken: 

[o]ch då blev man ju bara ännu mer emot – upprörd! Det är ju så att invandrarkillar ser ner på 

svenska tjejer och tycker att dom klär sig utmanade. Killarna har mycket svårare att anpassa sig än 

tjejerna. (s. 55) 

Årheim (2005) skriver att den enda bild man får av den muslimske mannen i Gömda är att han 

har en våldsam och manipulativ personlighet. Man får i boken heller inte reda på mannens 
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namn, utan han kallas enbart för han. Dessutom skriver Årheim att mannen beskrivs i flera 

sammanhang som ”mannen med de brinnande svarta ögonen”. Den ensidiga bild som ges och 

därtill utan ett namn på den libanesiske mannen, menar Årheim gör det svårt för läsaren att se 

”honom som en människa av kött och blod” (s.60). Vidare menar Årheim att läsaren heller 

inte får ta del av hans version och upplevelse av förhållandet med Mia.  

     En annan litteraturvetare som gjort en liknade studie som Årheim (2007) är Maria Ulfgard. 

I avhandlingen För att bli kvinna – och av luts: en studie i tonårsflickors läsning (2002) har 

hon bland annat studerat flickors fritidsläsning och även hon sett att verklighetsbaserade 

böcker ofta kommer till uttryck. Ulfgard berättar likt Årheim om en elev som fått sina 

fördomar bekräftade vid läsning av Inte utan min dotter. Ulfgard skriver att eleven Elisabeth 

har svårt för mannen i boken och hon drar slutsatser gällande sitt eget liv: 

Elisabeth: Gifta mig med en iranier! 

MU: Att göra det eller inte göra det? 

Elisabeth: Alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig att göra det. Jag skulle aldrig ha gjort något 

sånt. 

MU: Efter att ha läst den boken? 

 

Elisabeth: Nej, alltså, jag har ju svårt […] Jag är inte rasist. […] Liksom. Jag tänkte den boken ger 

liksom den uppfattningen, ja, det att utländska människor är dumma i huvudet. (s. 156) 

 

Ulfgard (2002) refererar också till en till flicka, Agnes, som läst Inte utan min dotter. Flickan 

säger att det är det bästa bok hon läst med motivationen att den är självbiografisk och hemsk. 

Agnes säger även hon som slutsats: ”Att jag inte ska gifta mig med en arab” (s. 156). Men när 

Ulfgard ställer frågan om hon verkligen blir kär i en arabisk man, så ändrar hon sig. Vidare 

skriver Ulfgard att bokens huvudkaraktär upplevs genom Elisabeth och Agnes nästan 

autentisk pga. den starka identifikation som finns. I boken svartmålas den iranske mannen och 

Ulfgard menar att i och med flickornas avtagande från män med arabiskt ursprung, faller de 

offer för orientalism (s. 157). Ulfgard skriver att det blir problematiskt när flickor läser böcker 

av detta slag då romanen kan ”förstärka främlingsfientliga attityder då den spelar på etniska 

fördomar och vi ser här hur flickorna lämnas ensamma att bearbeta dessa” (s. 157). Årheim 

(2005) menar att sådana citat från eleverna är exempel på när populärlitteraturen reproducerar 

den bild av stereotyper som finns hos eleven. 

     Andreas Landgren (www.aldifbloggen.blogspot.se) har studerat Liza Marklunds 

beskrivning av myndigheternas arbete i Gömda. Likt Magdalena Graafs bok handlar 

Marklunds också om en kvinnas berättelse av misshandel från mannen. Mycket kritik har 
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riktats till Marklunds bokserie om Mia, där fokus främst legat på orientalism, och 

stereotypisering av invandrarmannen. Landgren har ifrågasatt Marklunds framställning av 

samhällets hjälp till utsatta kvinnor. Landgren refererar till bokens förord där det står att 

”Gömda visar hur fullständigt handfallet samhället står för att hjälpa utsatta kvinnor” 

(www.aldifbloggen.blogspot.se). Och så avslutar Marklund i epilogen men en retorisk fråga 

som handlar om huruvida det är de utsatta kvinnorna eller samhället som bär skyldighet att ta 

i tu med dessa våldsmän.  

     Landgren (www.aldifbloggen.blogspot.se) utgår sedan ifrån att Gömda är, som boken 

utger sig att vara, en ”sann berättelse” och presenterar ett händelseförlopp i boken: 

Mia blir vid åtskilliga tillfällen misshandlad av Osama. Hon vägrar konsekvent att polisanmäla 

honom, när personer ur hennes bekantskapskrets vill anmäla honom så hotar hon dessa för att få 

dem att låta bli. När saken till slut ändå hamnar i domstol så ljuger hon medvetet vilket resulterar i 

att han blir frisläppt omgående. Trots fortsatta våldsbrott vägrar hon kategoriskt att göra några 

polisanmälningar eller låta andra göra det. Till slut går hon åtminstone med på kommunens vädjan 

om att låta dem gömma familjen, något som samhället spenderar hundratusentals kronor på. Som 

"tack" får de jämnt och ständigt åtskilliga skopor ovett från Mias sida. 

Landgren ställer sig här frågande till Marklunds inledande ord om att samhället stått 

handfallet, och undrar hur Marklund menar att samhället inte har ställt upp. Likaså ifrågasätter 

hon huvudkaraktärens roll i händelseförloppet och menar att man här räknar med att samhället 

ska hjälpa och lösa problemet, samtidigt som Mia genom att inte polisanmäla och undanhålla 

information, motarbetar myndigheternas process. 

     Årheim (2005) anmärker också om samhällets roll i Marklunds bok. Det är eleven Tomas 

som under en intervju med Årheim påpekar att han tycker polisens rättigheter borde vidgas. 

Han menar att Mias öde fick fäste pga. polisens svaghet. Tomas ser alltså inte utanför texten, 

och kritiskt granskar som Landgren (www.aldifbloggen.blogspot.se), utan utgår från att det 

föreligger så som Mia berättar.  

 

 

 

 

 



Högskolan i Halmstad  Emma Börjesson  

 

10 

 

4. Resultat och analys 

I denna del kommer jag att presentera sanningsanspråken i Det ska bli ett sant nöje att döda 

dig av Magdalena Graaf och jämföra med forskning av paratextens betydelse för 

faktionslitteraturen. Här presenteras också de stereotypa föreställningar av polis och sociala 

myndigheter som hittats i mitt material, i förhållande till faktionslitteraturens typiska karaktär 

att förstärka fördomar och stereotyper. Men först ges ett kort referat av bokens huvudsakliga 

handling.  

 

4.1 Referat av handlingen i Det ska bli ett sant nöje att döda dig 

Magdalena Graaf beskriver i sin självbiografi sin uppväxt och hur hon under skoltid blivit 

mobbad och känt sig utanför i samhället. Hon skriver om de 10 år då hon och familjen 

ständigt flyttande runt och hur det är att leva med starkt troende föräldrar: 

Mina föräldrar var på 70-talet med i Jesusfolket, en grupp som levde som hippies fast med Jesus 

som sitt Woodstock. Vi bodde i kollektiv och hade inga möbler, bara kuddar längs väggarna. Jag 

bytte skola varje år och kan knappast säga att mina skolår var fantastiska (s.7) 

Men bokens huvudsakliga handling är om Magdalenas första äktenskap med en finsk man, 

Jorma. Magdalena beskriver hur de träffades och att hon kände till hans kriminella bakgrund, 

men att förälskelsen tog överhand. Magdalena beskriver Jorma ingående och menar att han 

har ett aggressivt humör och kontakter i undre världen. Jorma är dessutom en vältränad och 

stor man, som efter ett tag börjar med anabola steroider. Träningen ihop med drogerna gör 

Jorma till en oberäknelig person och det är nu Magdalena inleder kapitlen om hur hon blir 

misshandlad av Jorma.  

     Efter ett tag upptäcker Magdalena att hon är gravid, och beslutar sig för att gifta sig med 

Jorma. Detta gör hon dels för sina föräldrars skull, som är högt uppsatta i den kristna 

församlingen. Hon skriver att hon inte ville att föräldrarna skulle skämmas för hennes sätt att 

leva, i okristlighet. Magdalena tror att barnet kommer att medföra en lugnare och tryggare 

Jorma, och att misshandels kommer att avta. Men så blir inte fallet. 

     Läsaren får också följa Magdalenas väg till frihet, från Jorma, genom en flykt som 

föräldrarna tillsammans med vänner i hemlighet har planerat. Magdalena flyttas runt bland 

olika kvinnojourer och tvingas bryta kontakten med både familj och vänner då Jorma hotar att 

döda hennes föräldrar och syster. Under en tid lever Magdalena under falsk identitet och på 

hemlig ort innan hon beslutar sig för att återvända hem igen. Jorma har avtjänat ett 
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fängelsestraff på 10 månader och är nu på fri fot igen. Magdalena tar kontakt med sin far och 

ber honom boka en tid med Jorma för att träffas och förklara att hon nu inte längre vill leva på 

flykt. Efter deras träff återvänder Magdalena och sonen Isak till Stockholm och bosätter sig 

hos Magdalenas föräldrar. Magdalena och Jorma har kommit fram till att han ska få träffa 

Isak på bestämda tider och genom Magdalens föräldrar. Boken avslutas med en epilog där 

Magdalena beskriver kontakten med Jorma idag. Hon skriver att de har lag det som hänt 

bakom sig och att de nu har en sund relation. Jorma bor idag i Finland men en ny familj, och 

deras gemensamma son Isak hälsar ibland på sin far där. 

 

4.2 Paratexter och sanningsanspråk kring Magdalena Graafs bok 

Bakgrunden på bokens framsida består av en närbild av Magdalena Graaf. Högst upp i vänstra 

kanten finns följande citat av Linda Skugge: 

Magdalena är urstark och kämpar i misären för att hennes lille son ska må bra. Jag bölar från första 

till sista sidan. (Graaf) 

I mitten av framidan står det bedvid Magdalenas ansikte, en sann historia. Sedan följer 

bokens titel Det ska bli ett sant nöje att döda dig med större bokstäver och under författarens 

namn, med annan textfärg än den övrig texten.   

     Att boken är ickefiktiv lyfts också på ett tydligt sätt fram i paratexten, på bokens baksida: 

I boken Det ska bli ett sant nöje att döda dig berättar Magdalena Graaf om det äktenskap som hon 

ingick som gravid nittonåring. Vad som till en början var ungdomlig familjelycka, med en 

omtänksam om än kriminellt belastad man, övergick snart i misshandel och fullständig terror. 

Magdalena Graaf skildrar trovärdigt och med en inlevelse som bara egna erfarenheter kan ge, hur 

hon till slut lär sig leva med makens våldsamma raserianfall, trots att de utgör ett dödligt hot. Hon 

ber inte om medlidande, utan besktiver osentimentalt och rakryggat hur den unga Magdalena sakta 

bryts ner. Hon visar också vilken betydelse stödet från föräldrar och vänner haft för att ge historien 

ett lyckligt slut. 

Genom denna redogörelse för bokens handling, ges ingen möjlighet att tolka innehållet som 

underhållning. Istället får läsaren en seriös utsaga om den faktiska verkligheten. Däremot är 

det inte alls säkert att sanningshalten i Magdalena Graafs bok stämmer överens med 

paratextens sanningsanspråk. Janssons (2006) analys av paratextens sanningsanspråk i Anders 

Frigells Von Sydowmordens gåta visar i likhet med Magdalena Graafs baksidestext stilistiska 

språkmönster för att övertyga läsaren om att detta är en berättelse hämtad direkt från 

verkligheten. Däremot skriver Jansson att Frigells bok inte alls behöver vara direkt kopplad 



Högskolan i Halmstad  Emma Börjesson  

 

12 

 

till den verkliga händelse som utspelade sig, vilket han för övrigt inte är intresserad av att ta 

reda på. Utan snarare är det de påtagliga faktorer i bokens paratexter som anspelar på den 

höga sanningshalten som är av intresse. Detsamma gäller Magdalena Graafs självbiografi. Det 

är omöjligt att för läsaren ta reda på vad som är sant och inte sant, men likt Frigells bok visar 

hon på högt sanningsanspråk i bokens paratexter. 

     Sammantaget kan det sägas att Magdalena Graafs självbiografi Det ska bli ett sant nöje att 

döda dig genom paratexten ingår en sanningspakt med läsaren (Årheim, 2007). Bokens fram- 

och baksida följer flera av de mönster som enligt Årheim och Jansson (2006) är typiska för 

den faktionslitterära genren. Inte minst framträder sanningsanspråken genom texten en sann 

historia som är tydligt textad på både fram- och baksidan av boken. Likaså är bilden på 

framsidan av Magdalena Graaf själv en ytterligare koppling till genren. Jansson har som 

tidigare nämnts, presenterat sju andra självbiografier, varav alla har ett fotografi på författaren 

själv. Jansson menar att böcker utformade på detta vis gör att läsaren ser det som en icke-

fiktiv bok, alltså så som bokförlaget och författaren vill, som en sann berättelse. Magdalena 

Graaf använder sig utav ytterligare en faktor som spelar roll i bokens sanningsanspråk, 

nämligen autentiska fotografier. Janson refererar till Frigells bok som innehåller flera bilder 

av verkliga foton av inblandade och relevanta personer. Magdalena Graaf har på två stället i 

boken ett parti med hennes egna fotografier. Totalt finns det 25 autentiska bilder som alla är 

kopplade och relevanta till bokens innehåll. Och som Jansson skriver, bidrar dessa fotografier 

till ett förstärkt intryck av verklighetsförankring. 

 

4.3 Stereotypa föreställningar i Det ska bli ett sant nöje att döda dig 

I denna resultat- och analysdel har jag valt att dela in de två stereotypa föreställningar som 

studerats i två underrubriker: bilden av polisen och bilden av de sociala myndigheterna. 

4.3.1 Bilden av polisen 

Det är ingen positiv bild av det svenska rättsväsendet som målas upp i texten. På flera ställen i 

boken återkommer en beskrivning av att polisen egentligen inte brydde sig så mycket om 

Magdalena och sonen, utan deras mål var att med hjälp av Magdalena fälla Jorma för grövre 

brott än just misshandel. Magdalenas beskrivning lyder: 

Det var först senare som jag insåg att jag egentligen bara var ett verktyg, en marionettdocka som 

de använde för att försöka binda Jorma till diverse grova brott. När jag inte längre var till någon 

nytta för dem, skulle de vända mig ryggen som om jag bara var en spya i rännstenen. (Graaf:103) 
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I själva verket ville de med hjälp av mig få fast Jorma för grövre brott än bara kvinnomisshandel. 

(Graaf:119) 

Magdalena kritiserar det svenska rättsväsendet liksom vad Landgren 

(www.aldifbloggen.blogspot.se) konstaterar vara fallet hos Marklund i Gömda. Landgren 

menar att Marklund ifrågasätter samhällets ansvar samtidigt som Mia, huvudpersonen, 

motarbetar polisen. Samma situation går att utläsa i Graafs roman. I texten framgår det att 

Magdalena känner till Jormas skumma affärer och har namn på de brottslingar som han 

samarbetar med. Men hon ger inte denna information till polisen, då hon tror att det förvärrar 

hennes situation. Hon skriver otaliga gånger att hon inte vill sätta dit Jorma för de andra brott 

han begått/begår, utan hon är endast intresserad av att bli fri honom från misshandel. 

     När polisen nämns i texten används ord som är direkt negativa. Texten beskriver ett 

tillfälle där Magdalenas kompisar lämnat vittnesmål hos en polis som enligt dem och 

Magdalena beskrivs som både arrogant och nonchalant (Graaf:112). Magdalena tycker att 

polisen fått vännerna att känna sig i vägen och hindrade honom från att göra andra viktigare 

saker. Magdalena gör också en utvärdering i nutid av polisens arbete och säger att hon känner 

stor bitterhet och svek av polisens arbete.  Hon förklarar att sveket berodde på att polisen 

försatte henne i en ”falsk säkerhet” (Graaf:114) för att sedan lämna henne ensam när de inte 

längre behövde henne för att fälla Jorma.  

Men att invagga en redan utsatt människa i en falsk känsla av säkerhet och lova henne hjälp, bara 

för att sedan rycka undan mattan under hennes fötter och inte längre finnas där, är svinaktigt och 

grymt. (Graaf:114) 

Det framkommer också klart i textmaterialet att polisens föga intresse för Magdalena och 

sonen inte har med bristande resurser att göra. Magdalena menar att det snarare handlar om 

bristen på medkänsla som gör att de inte prioriterar misshandlade kvinnor.   

Det handlar nog i det fallet inte om brist på resurser, utan om bristen på medkänsla och vanlig 

omtanke. (Graaf:133) 

Årheim (2005) refererar till gymnasieeleven Tomas som tycker att polisen bör få tillgång till 

fler resurser, och att det är på grund av denna brist som huvudpersonen Mia i Gömda tvingas 

fly från Sverige efter att hon blivit utsatt för liknande misshandel av sin man som Magdalena. 

I citatet ovan menar Magdalena inte direkt att det är pga. av bristande resurser, utan här är det 

snarare medkänsla som polisen saknar. Men hon poängterar genom att inleda med ”Det 

handlar nog i det fallet inte om brist på resurser” (Graaf:113) att det annars är ett problem som 

existerar.  
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     Det finns även ställen i texten där polisen nämns i positiv anda. Vid dessa tillfällen pratar 

inte Magdalena om polisen som myndighet, utan då handlar det om en specifik polis som hon 

fått nära kontakt med. Detta gäller i huvudsak två poliser. Det är också intressant att hon 

nämner dessa två med endast förnamn Margareta och Billy, och inte polisen Margareta. Det 

görs alltså stor skillnad mellan dessa två och polisen som myndighet. Denna skillnad framgår 

tydligt när Magdalena pratar om Marianne som inte arbetar på samma sätt som de andra 

poliserna: 

Var fanns rättvisan och var fanns det uppbackning för sådana som Marianne som vägrade att följa 

strömmen? (Graaf:162) 

Likaså kan man läsa om hur Billy känner för sin arbetsuppgift av kvinnomisshandel. Och 

intressant är också att Magdalena refererar till vad Billy själv tänker om kollegornas åsikter 

om att arbeta med kvinnomisshandel.  

Billy hade arbetat med över fyrahundra fall av kvinnomisshandel, och på en utmärglad och charmig 

göteborgska sa han en smula sarkastiskt att han var den som gjorde det som ingen annan tyckte var 

viktigt men som ju var alldeles förbaskat viktigt. (Graaf:161) 

Här visas det tydligt att Magdalena och till och med en annan polis, Billy, tycker att polisen 

generellt inte tycker kvinnomisshandel är en viktig del i det polisiära arbetet.  

4.3.2 Bilden av de sociala myndigheterna 

När de sociala myndigheterna nämns i boken, är det enbart i negativ bemärkelse. Till skillnad 

från polisen, där två benämns vid namn, finner man i texten andra benämningar av dem som 

arbetar på socialkontoret. Dessa ord är alla förknippade med negativa associationer, och de 

återkommande orden för dem som arbetar på socialkontoret är bland annat: paragrafryttare, 

skvallertant, otroligt sura socialtanten, barsk osv. 

     Trots att texten beskriver ingående konversationer mellan Magdalena och socialtanten 

[Graafs ord] nämner hon inte dessa personer med namn. Detta kan jämföras med Marklunds 

beskrivning av Mias exman, den libanesiska mannen, eller mannen med de svarta brinnande 

ögonen. Marklund tilldelar inte heller honom ett namn, utan han får likt socialtanterna olika 

benämningar som typifierar och förstärker den stereotypa bild som läsaren eventuellt har av 

invandrarmannen. Enligt Persson (www.svd.se) som menar att unga läsare saknar verktyp för 

kritiskt läsande av denna typ av litteratur, gör det problematiskt på så vis att läsaren kan få 

sina fördomar bekräftade. Därmed bidrar dessa negativa namnlösa benämningar av de 

arbetande på socialkontoren till att förstärka och bekräfta de fördomar läsaren har av de 

sociala myndigheterna. Årheim (2005) skriver också att det är svårt för läsaren att se mannen i 
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Gömda som en människa då bilden av honom är så ensidig och för att han saknar namn. 

Denna företeelse finns då också i Graafs bok, när hon beskriver både polisen och den sociala 

myndigheten ges det en mycket ensidig och negativ bild av de personer hon mött. I och med 

att mannen i Gömda är anonym blir han också en generell bild av hur den muslimske mannen 

är. Samma gäller då när Magdalena pratar om socialtjänsten.  

[t]ack vare min mammas tjat och otaliga telefonsamtal, hade socialkontoret i Kungsängen 

motvilligt gått med på att hjälpa oss med ett litet ekonomisk bidrag som knappt täckte utgifterna 

för blöjor och mat. (Graaf:109) 

Marianne hade varit i kontakt med socialtjänsten i Kungsängen, och de hade klagat högljutt över 

att de tvingades hjälpa oss med pengar. (Graaf:148) 

Citaten ovan beskriver att det ofta krävs mycket jobb och övertalan för att de på 

socialkontoret ska lyssna och hjälpa till ekonomiskt. Bilden som Magdalena målar upp är att 

socialtjänsten inte gärna hjälper misshandlade kvinnor på flykt. Man måste med hjälp av 

andra, och i Magdalenas fall hennes mamma, Marianne och Billy, övertala för att få tillgång 

till hjälp.  

Det kunde bara vara Billys förtjänst att den där otroligt sura socialtanten gick med på min ansökan 

om pengar, men det var inget jag visste utan bara gissade mig till. (Graaf:169) 

Citatet ovan tyder just på att det krävs övertalning och ”tjat” för att få socialtjänsten att hjälpa 

till. Likaså framgår det tydligt att Magdalena inte har höga förväntningar på att det hon vill att 

socialtjänsten ska hjälpa henne med, ska gå igenom. Magdalena skriver om när hon gick till 

socialkontoret får att ansöka om bidrag till köp av en vakthund. Hon skriver tidigare att hon 

diskuterat förslaget med Billy som var positiv till idén, men man anar tidigt att hennes förslag 

kommer att nekas av socialkontorets personal:  

Jag hoppades väl att socialtanten skulle förstå att till och med polisen var vänligt inställda till den 

idén. Men jag fick avslag – så klart! (Graaf:176) 

Att meningen avslutas med ”så klart!” innebär här att hon inte heller hade förväntat sig eller 

trott att socialtjänsten ville hjälpa till med detta. Dessa citat tillsammans med alla negativa ord 

som benämner de anställda på socialkontoret gör enligt Årheim (2005) att litteraturen 

reproducerar den stereotypa bild som finns hos läsaren.  

     Årheim (2005) skriver om gymnasieeleven Tomas som genom Gömda fått sina tvivel och 

fördomar av det mångkulturella samhället bekräftade. Årheim påpekar att denna läsning 

skedde på fritiden, men poängterar att det är intressant även ur ett didaktiskt perspektiv. Hon 
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menar att det visar på att skönlitteratur som inte bearbetas i detta fall kan jämföras vid läsning 

av främlingsfientliga internetsidor. Årheim menar att när Tomas med sina egna referenser 

utanför texten läser denna bok som en faktatext, skapar det för honom en levd erfarenhet, 

vilket då för med sig att hans attityd till invandrare legitimeras. På samma sätt kan man alltså 

anta att personer som läser Magdalena Graafs Det ska bli ett sant nöje att döda dig, som 

innehåller liknande stereotyper fast om myndigheter, kommer att under läsningens gång få 

sina egna referenser och tankar om polis och socialtjänsten legitimerade.  
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5. Avslutande diskussion 

Att faktionsgenren är populär bland ungdomar och vuxna är nu bekräftat. Det som Persson 

(www.svd.se), Årheim (2007, 2005), Olin-scheller (2006) m.fl. ifrågasätter med denna typ av 

litteratur är inte genren i sig, utan snarare dess bidragande roll till att förankra läsarens 

fördomar. Som visats finns det i Magdalena Graaf självbiografi Det ska bli ett sant nöje att 

döda dig flera åsikter från hennes sida som fastställer det stereotypa bild som förekommer av 

polisens och de sociala myndigheternas arbete.  

     Den vanligaste stereotypen, och den mest omsrivna, handlar om invandrarmannen. Jag har 

tidigare nämnt Gömda och Inte utan min dotter som båda kritiserats och granskats av olika 

litteraturvetare. Båda böckerna framställer invandrarmannen som något hotfullt, icke svenskt 

och främmande. Årheim (2007) och Ulfgard (2006) skriver båda om elever som fått fördomar 

bekräftade genom läsning av dessa böcker, och blivit starkt påverkade av huvudpersonens 

berättelse om invandrarmannen. När det gäller Det ska bli ett sant nöje att döda dig kan man 

se samma språkmönster för polisen och de sociala myndigheterna som Marklund använder sig 

av för att presentera Mias man. Ett gemensamt drag är att inte låta dessa personer eller 

myndigheter komma till tals, utan de representeras helt av huvudpersonens och dennes 

närståendes ord. Likaså förekommer det mycket negativa ord för att benämna dessa 

stereotyper. Magdalena Graaf har för vana att under större delen av boken kalla en arbetare på 

socialtjänsten för socialtanten och inte vid namn. Däremot namnger hon de personer som hon 

tycker om. 

     Som Persson (www.svd.se) nämner är det den okritiska läsningen av faktionslitteraturen 

som medför att läsaren blir väldigt mottaglig för genren, den sanna berättelsens, stereotypa 

bild samhället. Som lärare är det därmed av vikt att man ger eleven rätta verktyg för hur 

litteratur av detta slag förhåller sig till fiktion och icke-fiktion. Genom att utesluta faktionen, 

eller diskussionen om faktionen, i klassrummet innebär det att många elever läser boken 

utefter paratextens mål; som en sann historia. Därmed uteblir också det kritiska tänkandet till 

det lästa då texten baseras på ren fakta. Dessutom blir det en dubbel förstärkning av egenlevd 

erfarenhet då läsares egna fördomar bekräftas av huvudpersonen och densamma författaren.  

     Min förhoppning är att med denna uppsats, och i min egen roll som lärare, påvisa vikten av 

att ge eleverna rätt verktyg för att ta sig an litteratur och bli kritiska tänkare; både i och 

utanför skolan. Faktionen har idag en stor plats i samhället, både genom tv-mediet och genom 

litteraturen, och det blir allt svårare att se skillnad på lögner och sanningar. Därför bör skolan 

inte döma ut viss litteratur som mindre värd, utan snarare ge eleven kunskap om hur det 
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förhåller sig så de själva kan bedöma och kritiskt ifrågasätta sanningshalten i det valda 

materialet.   
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