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Abstract 
The purpose of this essay is to investigate how ethos and choice of persona are used for self-

representation in the autobiography Kriget är slut (2010) by Morgan Alling. The essay uses 

theories of self-representation in accordance with Aristotle and Roger D. Cherry, among 

others. The method of the essay is a thorough close textual analysis, mainly in accordance 

with Stephen Browne's definitions. The result shows that Alling uses the persona to give a 

voice of narration and attitude to the story and that ethos is used to write narration 

convincingly. 

 

Keywords: Morgan Alling, Kriget är slut, autobiography, writing the self, rhetoric, self-

representation, ethos, persona, stress-resilient children. 
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1. Inledning, bakgrund och problem 
Enligt organisationen Maskrosbarn lever 500 000 barn i Sverige med missbrukande eller 

psykiskt sjuka föräldrar. Den här siffran motsvarar 25% av alla Sveriges barn och cirka 5-6 

barn per skolklass (Kronprinsessparets stiftelse u.å). Dessa barn växer upp under 

hemförhållanden som de tidigt blir varse inte är normala och framför allt inte normala att tala 

högt om, något de utsatta barnen känner av och anpassar sig till för att inte bli fördömda av 

samhället. Man kan säga att samhället inte tillåter att barnen talar högt om vad de går igenom. 

En följd av detta är att det inte är ovanligt att barn och unga, vars egentliga problem är deras 

hemförhållanden, misstolkas för att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (adhd, add 

etc) då de visar tecken på koncentrationssvårigheter. De får alltså hjälp, men för fel sak då de 

i tidig ålder lärt sig att inte tala öppet om sig själva och sina hemförhållanden (Maskrosbarn 

u.å.). Slår man upp maskrosbarn i Norstedts ordbok återfinns definitionen ”Barn som lever 

under svåra villkor och lär sig att bemästra dem.” (Norstedts 1997 s.691). Solveig Cronström, 

arbetsterapeut och psykolog, beskriver i sin bok Dansa med träben: maskrosbarn och andra – 

om överlevnadens konst och pris (2003) maskrosbarn som barn som vuxit upp i ett hem med 

en förälder som under perioder varit så starkt påverkad av missbruk och/eller psykisk ohälsa 

att hen inte kunnat sköta vardagslivet eller vara en närvarande förälder. Detta till trots har 

barnen likt maskrosen lärt sig att anpassa sig och finna nya vägar, för att slutligen bryta sig 

igenom den näringsfattiga asfalten och idag leva ett normalt fungerande vuxenliv (Cronström 

2003, s.17).  

       Sommaren 2009 berättar den svenske skådespelaren Morgan Alling om sin brokiga 

uppväxt i radioprogrammet Sommar i P1. En uppväxt där han trots att han bara är barnet är 

med om fylleslag, blir misshandlad, hamnar på barnhem för att slutligen bli skild från både 

sin bror och mamma och bli omplacerad i fosterhem (Sveriges radio 2009). Runt om i 

sommarstugorna drar människor efter andan och tittar på varandra, ingen hade vetat 

någonting. Responsen på sommarpratet blir enormt och Alling säger i ett klipp på internet år 

2014 angående responsen att ”Det är den finaste bekräftelse man kan få, att ens ord kan 

förändra.” (Sveriges Radio 2014). 

       Som förlängning på 2009 års sommarprat och för att just fortsätta kampen för förändring 

ges år 2010 självbiografin Kriget är slut ut. Självbiografin är inte endast en återblick på 

Allings trasiga uppväxt utan han skriver även att boken har ett syfte, nämligen att ”stärka och 

hjälpa människor som likt mig blivit utsatta för vuxna människors handlingar.” (Alling 2010, 

efterord onumrerad sida). Jag tolkar det som att Morgan Alling vill övertyga oss som läsare 
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om något när han i bokform speglar sin egen uppväxt som maskrosbarn. Genom att han 

uttrycker sin vilja att stärka andra människor ser jag det som att Alling ställer sig som en 

representant för en hel grupp, gruppen utsatta barn. Eftersom denna grupp normalt inte 

kommer till tals, axlar Alling med sitt syfte ett stort ansvar. Hur han väljer att skriva fram sig 

själv kan ha avgörande betydelse för samhällets framtida inställning till dessa utsatta barn, 

och för de utsatta barnens syn på sig själva. Likaså riskerar Alling sin egen status. Mot 

bakgrund av detta har jag i denna uppsats läst och analyserat ovan nämnda självbiografi.  

       Ur ett vidare perspektiv är det intressant att undersöka hur maskrosbarn i vuxen ålder 

skriver fram sig själva från trasig uppväxt till en idag, oftast, stabil vuxentillvaro. Det sätt 

dessa barn beskriver sig själva på berättar inte bara om vad de har gått igenom, men även om 

kunskapen de haft för att klara av de tuffa uppväxtförhållandena. Att ta del av den kunskapen 

är värdefullt både för barn som är i samma utsatta situation men som inte har maskrosbarnens 

förmåga, och för dem som arbetar med dessa barn.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att genom närläsning studera hur retorisk självpresentation, ethos 

och val av persona, används i självbiografin Kriget är slut (2010) av Morgan Alling. Mer 

exakt ämnar jag undersöka hur ethos och persona skrivs fram i självbiografins mest 

återkommande teman. 

 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande forskningsfrågor: 

• Hur skapar Alling en övertygande självpresentation, genom ethos och persona, i sin 

självbiografi? 

• Vilka mest återkommande teman kan skönjas i Allings självbiografi? 

2. Tidigare forskning 
Självframställning i självbiografier, om författaren av författaren, har sedan långa tider varit 

en populär och väletablerad genre. År 1975 definierades genren av litteraturprofessorn 

Philippe Lejeune i den så kallade autobiografiska pakten: författaren förutsätts skriva 

sanningen och läsaren antas vara positivt inställd (Lejeune 1975, s.31). Mot slutet av 1900-

talet vällde det fram en våg av självbiografier där författarna vägrade inordna sig under 

sanningskravet och snarare ville se sig själva som ”unreliable narrators”. Dessa ”nya” 

självbiografier gav upphov till termen autofiktion. En del av forskningen har därefter handlat 
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om distinktionen mellan självbiografi och autofiktion. Kända namn är här Gérard Genette, 

Serge Doubrovsky och Chloé Delaume (McDonough 2011, s.12).  

       Leigh Gilmore har i sin forskning fokuserat på var gränsen mellan sanning och lögn går i 

självbiografier och i vilken mån man med den egna självbiografin kan representera en hel 

grupp. Vidare skriver hon att samhällets föreställning om vad självbiografier bör och inte bör 

berätta också kan ha den hämmande effekten att vissa berättelser aldrig blir skrivna. I The 

Limits of Autobiography (2001) redogör hon för självbiografins funktion av att kunna läka 

trauman, både för författaren själv och för läsaren (Shands 2015, s.7-28).  

       Självbiografins läkande effekt är något som också lyfts fram i en avhandling jag 

inspirerats mycket av, nämligen Debra Parkers Braving shame: The Rhetoric of Bravery in 

Contemporary Women’s Memoir. Som titeln anger undersöker hon hur självbiografin utmanar 

skammen. Parker menar att självbiografin tar tag i skammen, lyfter fram och analyserar den, 

och sätter sedan tillbaka den, reviderad (Parker 2016, s.50-51). Djupt rotad i vår kultur 

härskar den retorik som hyllar tapperheten, som i sin tur sätts i relation till plikten. Om det 

finns något skamligt i ens gömmor anses man inte ha uppfyllt sin plikt. När man i en 

självbiografi lyfter fram det skamliga, uppstår det paradoxala att man genom att våga skriva 

om det, anses som tapper, modig (Parker 2016, s.71). Parker intresserar sig för hur etiken 

jobbar i självbiografier. Plikt är ett etiskt begrepp som genererar teman som tapperhet, skam, 

mod och feghet. Parker undersöker hur dessa interagerar retoriskt, något jag anser intressant 

då jag själv valt att undersöka hur Alling beskriver sig i förhållande till olika teman i sin text 

(Parker 2016, s.5). Parker skriver att självbiografin som övertygande berättelse i stort sett står 

och faller med författarens förmåga att etablera och behålla ethos (Parker 2016, s.89). Ethos i 

sin tur likställer hon med i vilken grad man som läsare finner det trovärdigt att författaren är 

sanningsenlig (Parker 2016, 78). Här anser hon att ett författarethos vilar på hur det 

självbiografiska jaget skapas (Parker 2016, s.89). Jag finner detta intressant eftersom jag själv 

baserar min undersökning på nämnda termer. Vidare visar Parker att i en av hennes artefakter 

förstärker parenteser (inskjutna som den historiska författarens kommentarer) författarens 

trovärdighet. Då jag själv funderar på om direkt anföring i Allings bok har en liknande 

retorisk funktion finner jag här ett resonemang som är relevant för mitt uppsatsarbete (Parker 

2016, s.91-94).  

       En annan inspirationskälla har varit Dana Clouds artikel The null persona: race and the 

rhetoric of silence in the uprising of ’34. Cloud har gått igenom ett material bestående av 

transkriberade intervjuer gjorda med amerikanska fabriksarbetare som deltagit i en strejk. 

Upproret slogs brutalt ner. Mycket av det som kommer fram i intervjuerna sägs egentligen 
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inte, inte med hela meningar i alla fall, utan genom avbrott, halva meningar, humor och 

avledningar. Indirekt vägrade de helt enkelt svara på frågorna, fortfarande rädda för vad 

konsekvenserna kunde bli. Cloud beskriver tystnadens retorik som ”a discursive pattern in 

which speakers gesture incompletely toward what cannot be uttered in a context of 

oppression.” (Cloud 1997, s.178). I sin artikel refererar hon också till tidigare forskning 

som behandlar tystnad som ett resultat av förtryck. Cloud inför termen The Null Persona och 

menar då själv-negationen av en talare och den skevhet som skapas genom att texten 

samtidigt underförstår vad som inte kan sägas. Hon menar vidare att ”The crafting of a null 

persona might signal critics to examine extradiscursive constraints on a group’s rhetorical 

agency.” (Cloud 1997, s.200). Clouds artikel känns relevant för min undersökning då Alling 

talar för en grupp som normalt inte kommer till tals, och också för att jag tycker det är 

intressant vad Alling väljer att skriva och inte skriva om. 

       Avslutningsvis vill jag nämna Per Krogh Hansens artikel Autofiction and authorial 

unreliable narration (2017). Krogh Hansen skriver om begreppet ”the unreliable narrator” i 

förhållande till Karl Ove Knausgårds bok Min kamp (2009-2011). Krogh Hansen menar att 

ingen kan komma ihåg sådana exakta detaljer från sin barndom som dem Knausgård målar 

upp (Krogh Hansen 2017, s.8). Den här artikeln anser jag som relevant för min uppsats då 

Alling genomgående skriver i presens med en röst som tillhör ett barn, något som Knausgård 

delvis också gör. Jag som läsare måste därför ta ställning till hur nära jag tror att det Alling 

skriver således kan ligga den riktiga (vuxna) författaren. Krogh Hansen skriver också om den 

effekt användningen av historiskt presens har, det han kallar ”the voice of the former self”. 

Till namn och person är författaren och den det handlar samma person. Men genom 

användningen av en persona, berättarröst, som tillhör en annan ålder ökar graden av fiktion. 

Denna ”fiktionalisering” är å andra sidan en kommunikativ strategi som ökar nu-känslan och 

trovärdigheten (Krogh Hansen 2017, s.5). 

        De ovan nämnda forskningsbidragen bidrar alla med ökad insikt till min undersökning 

men ingen av dem har som mål i sig att i självbiografier undersöka ethos och persona. Under 

rubriken ”Teoretiska utgångspunkter” återger jag Roger Cherrys syn på ethos och persona. 

Cherry skriver i artikeln Ethos versus persona att det är förvånande att självpresentation i 

skrivande inte har fångat forskarnas intresse i någon större utsträckning (Cherry 1998, s.385). 

Genom min undersökning av Allings självpresentation i Kriget är slut (2010)  hoppas jag 

kunna fylla en bit av den luckan.  
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 3. Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats utgår från Aristotelisk definition av vad retorik är, vilken återfinns i verket 

Retoriken: ”Låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som 

kan vara övertygande eller övertalande.” (Aristoteles 2012a, s.69). Min analys tar avstamp i 

begreppen ethos och persona. Båda är centrala inom retoriken som medel för att övertyga 

genom självpresentation. I följande avsnitt belyser jag dessa begrepp från olika infallsvinklar. 

Avslutningsvis redogör jag för mitt eget synsätt på dessa begrepp. 

       Ethos brukar översättas med ”karaktär”, persona med ”mask”. Det vill säga det första är 

något förbundet med en persons karaktärsdrag, det andra med en roll en person tar på sig. 

Ethos förknippas framför allt med Aristoteles tre retoriska bevismedel, pisteis, där också 

pathos och logos ingår. Begreppet persona anses härstamma från det antika dramat, sålunda 

ett litterärt grepp. Den mask, persona, skådespelaren tog på sig visade för publiken vilken roll 

hen spelade. De olika maskerna var väl kända för publiken och förknippades med olika 

stående egenskaper. Ethos har en position i retoriken sedan Aristoteles tid. Cherry skriver att 

persona började användas som ett verktyg inom litteraturkritiken framåt mitten av 1900-talet 

(Cherry 1998, s.390). Retoriken har sedan i begränsad utsträckning plockat upp detta begrepp; 

som Aune i Encyclopedia of Rhetoric påpekar fattas oftast persona i sakregistret i de moderna 

läroböckerna (Aune 2001, s.569). 

       Aristoteles betonar att ethos är något som byggs under talets eller textens gång. Om en 

talare vill konstruera ett starkt ethos måste hen äga förmågan att visa upp god moral (arete), 

att visa på förnuft (fronesis) och till sist att visa välvilja (eunoia) mot publiken (Aristoteles 

2012a, s.123). Aristoteles skiljer här mellan intellektuella och moraliska dygder, liksom han 

särskiljer olika slags förnuft (Aristoteles 2012b, s.161-169). Mral skriver att talaren framhäver 

de karaktärsdrag som stärker trovärdigheten i den aktuella situationen (Mral, Gelang och 

Bröms 2016, s.36). I Retoriken står det att människor har en tendens att lättare lita på dem 

som de anser är hederliga. Publiken måste alltså kunna lita på talaren för att bli övertygad 

(Aristoteles 2012a, s.70). Mral är på samma linje när hon menar att ett starkt ethos kan vara 

viktigare än skickligheten att tala (Mral, Gelang och Bröms 2016, s.35). En talare kan vara en 

aldrig så god och fin människa men det är förmågan att visa upp ett högt ethos som är 

avgörande för om publiken kommer att finna talaren trovärdig och därmed värd att lyssna på. 

Det är således dess potential att förmedla trovärdighet som ger ethos en fundamental plats i 

självpresentation (Aristoteles 2012a, s.70). Den moderna tolkningen av ethos betonar också 
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framför allt en talares förmåga att behaga och inge förtroende, det vill säga den romerska 

retorikens delectare (Mral, Gelang och Bröms 2016, s.35). 

       Med sitt ursprung i det antika dramat har persona i förlängningen kommit att innebära 

den roll eller röst en författare antar när hen skriver sin berättelse. Nu rör det sig inte längre 

om en mask som implicerar stående egenskaper, utan om den roll en författare använder sig 

av för att i texten kunna uttrycka något skilt från den egna personligheten. En berättarröst 

konstruerad av författaren (Cherry 1989, s.390-392). Mral skriver att valet av persona förser 

talaren med de egenskaper som kan nå publiken och göra den välvilligt inställd. Det tolkar jag 

som att talaren genom en persona låtsas ha egenskaper som hen normalt inte har; till skillnad 

från ethos där talaren väljer bland sina faktiska karaktärsdrag (Mral, Gelang och Bröms 2016, 

s. 35-39). Att kunna peka på när en talare väljer mellan sina karaktärsdrag och när hen förser 

sig med egenskaper, förefaller svårt om man inte känner talaren väl. Det kan vara en av 

anledningarna till att det ofta sätts likhetstecken mellan ethos och persona. Eller till att en del 

forskare menar att persona är ett överflödigt begrepp som bara krånglar till det (Cherry 1998, 

s.390-393). Sadoski å andra sidan tycks mena att man klarar sig med bara persona. I sin 

artikel Imagination, Cognition and Persona skriver han att persona är ett av många möjliga 

fall av självbilder en person kan konstruera utifrån sin personlighet och mentala förmåga 

(Sadoski 1992, s. 272). I författande innebär detta att hitta en ton, en röst, gentemot läsaren, 

men lika mycket att hitta en attityd till det man skriver om. Författarens persona har helt 

enkelt funktionen av att omskapa både verbala och icke verbala föreställningar till retoriska 

utsagor. Persona möjliggör således för författaren att i sin självpresentation hitta det bästa 

uttryckssättet för sin berättelse. 

       Aune skriver att det hos persona som sysselsätter retoriker är framför allt i vilken grad 

berättarrösten skriven i jag-form är konstruerad. På en glidande skala finner vi på ena kanten 

en alltigenom konstruerad berättarröst som aldrig kan vara densamma som den person som 

faktiskt sitter och skriver. På motsatta ytterkanten en berättarröst som, mer autentisk än 

konstruerad, nära uttrycker författarens personlighet. Däremellan ethos, det är inte konstruerat 

men ändå sammansatt av ett urval av en författares egenskaper; det vill säga det strävar inte i 

första hand efter att så nära som möjligt uttrycka författaren själv, utan vill framhäva det i 

dennes karaktär som bäst kan övertyga om budskapet (Aune 2001, s.568-571). Cherry 

markerar också begreppen längs ett kontinuum. Ethos på ena kanten visar på den historiska 

författarens karaktär, således inte med de inslag av konstruktion Aune har i sin indelning. 

Persona återfinns på den andra kanten, det är den röst eller roll en författare ger åt sitt 

berättarjag och som bestäms av hänsyn till läsaren och själva ämnet. Cherry trycker på att den 
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diskussion som finns runt en författares närvaro i en text skulle upphäva sig själv om man 

lyckas hålla isär den historiska författarens ethos och den persona som hen antar i den litterära 

texten (Cherry 1989, s.392). Samtidigt som han skriver att detta inte alltid låter sig göra då 

begreppen ofta överlappar varandra, menar han att det är viktigt att ha distinktionen i minnet 

när man ämnar undersöka självpresentation i litterära verk. En åtskillnad av begreppen anser 

han både underlättar och fördjupar (Cherry 1989, s.402-404).  

       Jag ser det som nästintill omöjligt för någon att komma ihåg varenda detalj av sitt liv 

exakt rätt när hen tittar tillbaka på det, och i och med detta så har författaren, i min mening, 

konstruerat ett ”jag”. Den självbiografi Alling skrivit skulle jag vilja beskriva som traditionell 

i den bemärkelsen att han vill återge sin uppväxt så sanningsenligt som möjligt, utan några 

”biavsikter”, som att vilja göra läsaren osäker på hans tillförlitlighet à la Knausgård, eller att 

vilja pröva sensationella litterära grepp. Det ”jag” boken handlar om, berättarjaget, skulle jag 

därför vilja markera på linjen någonstans mellan ”nära författaren själv” och ”ett något 

konstruerat ethos”. Säkerligen smälter Allings ethos och persona tidvis samman, författarjaget 

blir så att säga ett med berättarrösten. Jag har dock för avsikt att i Cherrys anda försöka 

urskilja det som jag uppfattar som ethos enligt Aristoteles kriterier, och som kan antas spegla 

författaren relativt nära, och det som jag uppfattar som personae i form av berättarröst, ton 

och attityd.  

          Som nämnt under rubriken ”Tidigare forskning” brukar man skilja mellan självbiografi 

och autofiktion (även om det också finns tendenser att samla dem båda under autofiktion). 

Denna distinktion har ingen betydelse för min uppsats syfte. Då jag emellertid använder båda 

termerna i min uppsats försöker jag i det följande att klargöra begreppen. I både självbiografin 

och autofiktionen är såväl författaren och det ”jag” berättelsen handlar om och berättarrösten 

en och samma person. I en självbiografi förutsätts den autobiografiska pakten: författaren är 

sanningsenlig och läsaren är välvilligt inställd. I en autofiktion däremot kan man säga att 

författaren gör motstånd mot denna pakt och mer prövar sina minnen eller ger dem i olika 

versioner. Alltså, som namnet antyder, en större grad av fiktion. Autofiktion brukar också 

förknippas med att författaren gärna prövar olika stilistiska grepp eller använder sig av olika 

”jag” med olika funktioner. Man kan också särskilja självbiografi och autofiktion genom att 

beskriva den förra som en berättelse där författaren skriver sina minnen så sanningsenligt som 

möjligt, och den senare som en berättelse där författaren använder sig själv för att skriva en 

fiktion. En del forskare anser att uppdelningen inte tjänar något syfte, i alla fall inte för det 

som diskuteras flitigt runt båda genrerna, nämligen sant-falskt och i vilken grad berättarjaget 

är konstruerat (McDonough 2011, s.7-11; Krogh Hansen 2017, s.2-4). 
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4. Material och metod 
I detta avsnitt följer en presentation av uppsatsens material samt en redogörelse för dess 

metod.  

 

4.1 Kriget är slut  
Materialet för min analys är självbiografin Kriget är slut (2010) av Morgan Alling. 

Självbiografin skrevs, som tidigare nämnt, som en fortsättning på det sommarprat Alling höll 

i Sommar i P1 år 2009 (Sveriges Radio u.å.). Idag bor Alling i Stockholm med sin familj och 

är aktiv som skådespelare och regissör på teaterscener runt om i Sverige. Bokens handling 

återges som en del av analysen och tas därför inte upp i detta avsnitt. 

 

4.2 Närläsning – att läsa samma självbiografi tre gånger 
Metoden för min uppsats har genomgående varit närläsningen. Närläsning som metod 

förknippas framför allt med litteraturvetenskapen men har också växt fram som metod inom 

retorisk kritik. Närläsning innebär oftast ett antal omläsningar, där man vid varje ny läsning 

också har ett nytt fokus. Man plockar isär texten för att sedan sätta ihop den igen. I 

skolundervisningen kan närläsning till exempel innebära att eleverna får vända och vrida på 

ett kort stycke eller en enda mening. Syftet är att ge en insikt i hur enskilda utsagor och 

litteratur i stort å ena sidan byggs upp, å andra sidan kan tolkas. Judith Langer beskriver i sin 

bok Litterära föreställningsvärldar (2005) olika faser för litterär analys. Hennes forskning 

visar att efterhand som vi bygger på vår läsförståelse bygger vi också upp olika 

föreställningsvärldar. Den fjärde av dessa världar, överblickandet, kan liknas vid närläsning 

(Langer 2005, s.31-36.) Genom att söka detaljerna blir de långa linjerna tydliga. Enligt 

Michael Leff är syftet med närläsningen inom retorisk kritik att visa hur den retoriska texten 

är konstruerad (Viklund 2014, s.29). När Browne redogör för CTA, Close Textual Analysis, 

beskriver han ”Den symboliska aktionen” som det retoriska medel texten använder för att 

övertyga med. CTA syftar här till att åskådliggöra hur textens olika delar samverkar för att 

förmedla någonting bortom en analys som bara svarar på frågan vad texten betyder (Browne 

2009, s.63-68).  

        Närläsningen som metod har hjälpt mig att såväl orientera mig i som att avgränsa 

materialet till min analys. I sökandet efter teman visste jag inte vilka dessa skulle visa sig vara 

eller hur de var gestaltade i boken. Lika litet visste jag hur ethos och persona skulle vara 

framskrivna. Jag behövde alltså förhålla mig öppen inför materialet. Med närläsning som 
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metod hade jag den möjligheten. Det var till exempel först vid analysens tredje läsning som 

jag bättre kunde skönja teman, något som skedde när jag började sortera de anteckningar jag 

hittills fört om vad jag läst. En första närläsning gav självbiografins övergripande handling, 

och efter ytterligare två läsningar stod bokens tre mest återkommande teman fram för mig.  

Sedan analyseras utvalda kapitel representativa för varje tema. Analysen sker med avseende 

på ethos och persona för att kunna ge en bild av författarens självpresentation. 

       Jag har valt att dela in kapitlen efter teman eftersom det var i temana jag såg de tydligaste 

strukturerna för vad författaren blivit utsatt för i sin barndom, alltså det som han skulle 

behöva skriva fram sig själv i förhållande till.  

 

4.3 Avgränsning av materialet 
Materialet för min analys har varit valda kapitel ur Morgan Allings självbiografi Kriget är slut 

(2010). Självbiografin är 330 sidor lång så jag blev tidigt varse att en materialavgränsning 

skulle bli nödvändig. Jag använder hela Allings bok som material när jag i deskriptiv form 

återger den övergripande handlingen. Likaså är hela boken material när jag söker och 

fastställer teman. Den retoriska analysen har däremot begränsats till tre kapitel representativa 

för varsitt tema. Jag är medveten om att jag hade kunnat ha ytterligare analysmaterial, det vill 

säga fler kapitel från boken, men jag ansåg att två exempel på varje tema hade bidragit till en 

alldeles för lång analys. Dock finns hänvisningar till ytterligare exempel på varje tema.  

 

5. Analys 
I detta avsnitt sker uppsatsens analys. Inledningsvis redogörs för självbiografins övergripande 

handling. Sedan redovisas temana, Skam, Misär och Svek, var för sig. Både den övergripande 

handlingen och de tre teman som redogörs för har hittats med hjälp av metoden närläsning. 

Vid varje tema ges först en översikt av temat samt av ett antal representativa passager i boken, 

sedan följer analysen av ett för temat representativt kapitel med avseende på ethos och 

persona. För att möjliggöra för läsaren att följa det jag pekar på interfolieras blockcitat från 

självbiografin löpande i analysen. Avslutningsvis sammanfattas analysresultaten. 
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5.1 Övergripande handling  
Bokens berättarjag tillhör genomgående Morgan Alling själv. Han är fyra år vid bokens 

början (Alling 2010, s.7). I bokens första trettio sidor målas en stökig men relativt lycklig 

atmosfär upp, där Morgan och hans lillebror Stefan är en naturlig del av fylleslag hemma i 

lägenheten i Göteborg (Alling 2010, s.7-9, 13-22). Mamma Käthe är en bärande person som 

sprider varmt ljus. Alling tycker att mamma är bäst men vet också att hon är bästa kompis 

med spriten. Succesivt ökar hotet utifrån, Käthe har varit inlagd på Utbyhemmet och Morgan 

och hans bror är under familjeutredning (Alling 2010, s.34-37, 48-49). Bröderna hamnar efter 

några vändor hos polisen till slut på barnhem (Alling 2010, s.53-55). De får hälsa på mamma 

och mamma kommer ibland och hälsar på dem. En dag blir de tillsagda att mamma ska 

komma och hämta dem men i stället kommer en socialarbetare och kör dem till en 

fosterfamilj. Nu förklarar Morgan i hemlighet krig, ingen ska sätta sig på honom och han ska 

minsann hämnas i framtiden (Alling 2010, s.56-63). Han får inte stanna särskilt länge hos 

någon familj och till slut blir han skild från sin bror. Morgan blir slagen och hotad, illa 

omtyckt och tillrättavisad (Alling 2010, s.95-111). Efter ytterligare en vända till barnhemmet 

får Morgan slutligen komma till Elisabet och Martin Alling. Martin adopterar senare i boken 

Morgan och han tar då styvpappans efternamn. Morgan hittar under åren hos Martin och 

Elisabet en stor trygghet i sin fritidsaktivitet teater (Alling 2010, s.132-246). En tidig morgon 

när Alling tillsammans med en kompis säljer tidningar träffar han på mamma Käthe för första 

gången på tretton år (Alling 2010, s.244-245). På Angeredsteatern möter han en regissör från 

Paris som han får bli lärling till och som han ser mycket upp till. Trots att regissören förgriper 

sig på honom ger Morgan inte upp sin passion för teatern och i bokens slut meddelas att han 

kommit in på scenskolan och därmed att ”Kriget är slut” (Alling 2010, s.312-313, 323-329). 

 

5.2 Skam 
Det första temat jag fann efter att ha sammanställt mina anteckningar var skam. Skammen 

yttrar sig bland annat genom de många lögner Morgan drar boken igenom. När mamma i 

början av självbiografin blivit inkallad till polisstationen försöker Morgan lätta upp den 

obehagliga och hotande stämningen genom att för den polisman som vaktar honom dra 

skämten han hört fullingarna dra i Brunnsparken (Alling 2010, s.34-35). Här ser jag en likhet 

med Clouds term Null Persona. I stället för att be om hjälp för mamma, säga som det är, 

avleder han genom humor. Vidare skäms han över att de olika fosterfäderna misshandlar 

honom vid minsta snedsteg och ibland till och med utan snedsteg. En granne frågar Morgan 
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under en bilfärd till söndagsskolan om hur han och Stefan har det i sin fosterfamilj. Morgan 

drabbas av panik, ingen ska få veta vad som händer honom. Han upplever misshandeln som 

ett krig mellan honom och den som utför den. Morgan ljuger och säger att det är bra men 

hoppas i hemlighet att hon ska genomskåda honom (Alling 2010, s.81). Återigen drar jag 

paralleller till Null Persona: Morgan vet att ingen tror honom eller väljer att tro på honom, 

han har inte en röst som räknas (Cloud 1997, s.178). Ett ytterligare exempel på skam i 

självbiografin är när Morgans kompisar vill komma hem och leka hos honom. Skräckslaget 

skriker Morgan nej men när kompisarna dagen efter står utanför hans dörr ser de ändå kaoset i 

hallen (Alling 2010, s.226-229). 

       Att Morgan skäms är inget som han skriver rakt ut i boken men något som han genom 

lögner och utspel ständigt ”visar” för läsaren. 

	

5.2.1 Ethos och persona: Att ljuga med ett leende  
Hillevi, en anställd på Socialmyndigheten, har kommit på besök hos familjen Gustavsson för 

att se hur det står till med bröderna i deras fosterfamilj. Morgan är ute och cyklar med 

grannflickan Annika när Hillevi kommer. Även lillebror Stefan är ute. Fostermamman Ulrika 

är inne i huset. 

 
- HILLEVI HETER JAG. 
- Morgan, säger jag. 
Jag är andfådd efter att ha sprungit runt och lekt med Annika. 
- Och du är Stefan då, förstår jag 
Hillevi tar först mig i hand, sedan Stefan. Vi står på verandan, jag har ingen tröja på mig för det är 
varmt idag. 
- Ulrika sa att du skulle komma. 
- Jaha, vad bra, då vet du ju vem jag är. 
- Ja, du är från socialen. 
- Ja, just det. 
Hon skrattar. 
Vi går in i huset, alla fönster och dörrar är öppna. 
- Annika, vi ses sen, ropar jag. Ska bara snacka lite med soctanten. 
Hillevi skrattar igen. 
- Morgan, så säger man inte, förmanar Ulrika med ett leende. 
Ogillandet syns i hennes ögon, men hon kan inte göra någonting nu. 
- Hon är ju från soc och en tant, skojar jag. 
- Ja, det stämmer, skrattar Hillevi. 
Jag hoppar upp på en stol i köket. Vi får saft och äter Annikas mammas goda bullar. 

                        
                                (Alling 2010, s.98). 

 

       Som vi ser låter Alling det lilla barn han en gång var berätta själv, och som om det som 

händer, händer här och nu, det vill säga i historiskt presens. Att författaren är densamme som 

berättarrösten är således uteslutet. Berättarrösten är därmed en roll, en persona, Alling 
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använder när han skriver.  Då denna barnpersona i tiden ligger långt från den vuxne 

författaren (Alling var 40 år när han skrev) kan den tillskrivas en relativt hög grad av 

konstruktion (Krogh Hansen 2017, s.5). Personan Alling konstruerar är en litet kaxig (”ska 

bara snacka lite med soctanten”), orädd pojke som inte låter någon sätta sig på honom. Den 

persona Alling använder här speglar således en attityd. En attityd som ger en målande bild av 

just denne femåring. Det ligger inte så långt bort att tänka att den här attityden finns också hos 

den vuxne författaren, men det kan lika gärna vara så att denna attityd, sen hans krig är slut, 

har tonat bort. Det är genom att återskapa den attityden som författaren också lyckas förmedla 

någonting bortom själva orden som ger färg och ton åt hela kapitlet. Den persona Alling har 

konstruerat för detta stycke (liksom för hela kapitlet och hela boken) ligger i linje med 

Sadoskis resonemang där han anser att persona handlar mycket om ton och attityd. 

Stämningar och associationer väcker bilder hos läsaren som många gånger är mer 

övertygande än logiska argument (Sadoski 1992, s.276).  

       Eftersom författaren Alling inte när han sitter och skriver är ett litet barn konstruerar han 

således denna persona. Varför tror man som läsare då ändå på den, att det var så här det med 

största sannolikhet var? 

       När Alling berättar i jag-form av ett barn i historiskt presens använder han ett beprövat 

litterärt grepp inom fiktionen. Genom att använda sig av en sådan persona som bara genom 

åldersskillnaden ligger långt från honom själv skulle man kunna tro att han minskar sina 

möjligheter att övertyga. Men denna ”fiktionalisering”, som Krogh Hansen kallar det, är här 

en medveten kommunikativ strategi som förstärker trovärdigheten (Krogh Hansen 2017, s.5). 

Känslan av att sitta på första parkett förstärks ytterligare genom dialogen. Parker visar i sin 

avhandling att författarens trovärdighet höjs när hen genom parenteser skjuter in kommentarer 

i sin text. I Allings täta bruk av direkt anföring ligger en liknande retorisk funktion (Parker 

2016, s.91-99).  

       Det skapas vidare många igenkänningsfaktorer. Alling berättar inte bara hur det är att 

vara ett utsatt barn, han berättar lika mycket om hur det är att vara barn, att han också är som 

barn är mest. Han gör också alldeles vanliga saker för ett barn att göra: han cyklar, han jagas 

med kompisen, han har slängt av sig tröjan för det är varmt ute, han dricker saft och äter 

hembakade bullar. Detta är något de flesta läsare kan känna igen sig i. I texten finns också ett 

exempel på ett barns sätt att reagera på svåra saker: 
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- Skallskada? Det vet jag ingenting om, svarar Hillevi. 
Jag tittar ner i saftglaset. 
- Jag är inte CP, varför säger ni det? 
Jag försöker säga det snällt, fast jag är förbannad. 
Ulrika tittar på mig. Benet slutar gunga. Hon ler mot Hillevi och benet börjar gunga igen. 
Hillevi ser orolig ut. 
- Jag ska ta reda på mer om det, det borde ju stå i journalerna från Vidkärrs barnhem. 
- Ja, gör det. Det blir ju lite mer … ja, dyrare, för oss … 
Ulrika blir tyst. Hillevi också. 
- Min kompis Annika är därute, kan jag gå och leka med henne? Frågar jag som om ingenting 
hänt. 

                                                                                                                       
(Alling 2010, s.99) 

 

Som vuxen slås man ofta av hur snabbt barn tycks kunna skaka av sig svåra saker, hur de kan 

gå in och ut i sorg till exempel. Alling har fångat detta på kornet. Genom att skapa 

igenkänning för de många olika aspekterna av att vara barn skapar Alling en vi-känsla. 

Aristoteles skriver att en talare bör visa på karakteristika som han delar med publiken, genom 

detta visar han dem eunoia, något som Alling tydligt gör här (Cherry 1998, s.388).  

       Författaren Alling visar således att han har stort kunnande om hur det är att vara barn. 

Genom att i texten fortlöpande övertyga med denna sin fronesis skapar han välvilja hos 

läsaren, vilket i sin tur banar vägen för att han kan övertyga läsaren om att han har 

specialistkompetens vad gäller att vara ett utsatt barn (Lindqvist Grinde 2008, s.91). I det 

avslutande partiet av kapitlet beskrivs hur han blir slagen av sin fosterpappa: 
 
- Kom hit. Lägg dig här. 
Jag tar ett djupt andetag. 
- Kommer du? 
- Ja, jag kommer. Det ska bli kul, vill du att jag ska skrika eller vill du att jag ska vara tyst? 
- Du får göra vad du vill, Morgan. Men du ska inte vara uppkäftig när vi får besök. 
Jag är tyst medan han slår. Sedan går jag in till Stefan som sitter i sängen. Hans ögon är stora och 
mörka.  
- Så, säger jag, vad ska vi leka? Memory? 

 
(Alling 2010, s.100). 

 

       Som läsare försätts man utan skyddslappar i barnets ställe, man känner hur det var, och 

man blir både ledsen och arg. Alling själv värderar inte utan överlåter det till läsaren. Alling 

visar kunskap om det viktiga förtroendet från publiken, att det är läsaren som bestämmer om 

de ska tro honom eller inte, det är de som tilldelar honom ethos (Aristoteles 2012a, s.70). När 

Alling kaxigt frågar om han ska tiga eller skrika under misshandeln hör vi hans starka 

övertygelse om orättvisan i övergreppet. Den skam han utsätts för bemöter han med tapperhet, 

han strider för det goda, något som redan Aristoteles listade som ett karaktärsdrag som ger 

gott ethos och som Parker visat i högsta grad lever kvar i vår tid som retoriskt verkningsfullt 
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(Aristoteles 2012b, s.131; Parker 2016, s.35-42). Någonstans vet vi, fast vi helst vill blunda 

för det, att barn misshandlas hela tiden. Om Allings beskrivning är helt sanningsenlig är inte 

avgörande, det avgörande är att någon skriver om det skamfyllda, det vill säga misshandeln 

som skildras här är inte bara Allings, den är också tusentals andra barns. (Shands 2015, s.9). 

När han efter misshandeln lugnt frågar lillebror vad de ska leka, tröstar han inte bara lillebror 

utan också sig själv och alla slagna barn: det är inte fel på oss, det är de vuxna som gör fel, de 

ska inte få oss. Här skrivs tapperhet fram i förhållande till skam (Parker 2016, s.35-42). 

       Citatet ovan kan sägas vara en komprimerad illustration av ”den symboliska aktionen”, 

det vill säga inte vad texten säger, utan vad den gör (Browne 2009, s.64). 

 
- Jaha, Morgan, hur tycker du att det är här? frågar Hillevi plötsligt. 
Jag blir lite överrumplad. Ska jag vara ärlig eller artig? 
- Bra, vi har det bra här, Stefan och jag. Det ser du väl? Vi har eget rum, vi leker där bak på 
gräsmattan och jag har en cykel, en blå. 
 - Jag ser att Ulrika skruvar lite på sig. Hennes ben gungar. Som mammas när hon var ledsen.  
 

(Alling 2010, s.99). 
 

        När Alling beskriver hur han blev överrumplad drar man som läsare slutsatsen att detta 

är ingen vanlig fråga, att någon frågar hur han faktiskt har det. Men överrumplingen bestod 

säkert lika mycket i att han försattes i en omöjlig situation. Socialtanten är helt aningslös som 

ställer en sådan fråga när fostermamman är närvarande. Alling inser här att han inte har någon 

möjlighet att säga som det är. Han äger Aristoteles dygd rättrådighet, han vet att man ska vara 

ärlig (Aristoteles 2012b, s.128-132). Men han vet också att han är vad Cloud skulle kalla en 

Null Persona, ingen skulle tro honom, eller skulle vilja utsätta sig för obehaget att ta reda på 

sanningen. Och som en Null Persona ger han ett avledande svar: han räknar upp sådant han 

vet att barn i allmänhet värdesätter, leksaker med mera. Hans svar avslöjar också 

insiktsfullhet, han vet vad socialtanter riktar in sig på under den så kallade inspektionen. Hans 

”Det ser du väl?” röjer ironi och att han ser rätt igenom hela spelet (Cloud 1997, s.183). 

Pojken Alling framstår även som moraliskt god och ansvarstagande (arete) när han på 

socialtantens fråga ”Hur tycker du att det är här?” i sitt svar även inkluderar sin lillebrors 

välmående. På samma gång signalerar den vuxne författaren att han inte skriver sin berättelse 

för att läka bara sig själv, utan också sin bror och andra utsatta barn (Shands 2015, s.9-10). 

Mycket effektivt skriver Alling alltså fram sitt barnjag som både mer inkännande och 

insiktsfull än de vuxna. Man skulle kunna säga att han tilldelar sin barnpersona ett högt ethos. 

Läsaren förstår den utsatta situationen och blir arg på socialtanten som genom sin 

aningslöshet och feghet sviker. Ord som Alling inte tar i sin mun. Återigen visar han stort 
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förtroende för att läsaren kan tänka och känna själv. Genom att visa på att den lille pojken var 

i en svår valsituation – det är verkligen inte normalt för ett litet barn att behöva svara på en så 

för framtiden avgörande fråga - visar Alling empati med det utsatta barn han en gång var. 

Parker menar att författarens förmåga att visa empati med det sårbara ”jag” hen en gång var är 

grunden för att också läsaren ska känna empati, inte bara med berättarjaget utan för alla i en 

liknande situation (Parker 2016, s.123-124). Han ljuger inte men med det artiga svaret förtiger 

han misshandeln han utsätts för. Efter omständigheterna gör han ett förnuftigt val när han 

svarar som han gör. Han vet att han kommer att få ett helvete när Hillevi har åkt om han 

berättar sanningen om sin och broderns situation så han väljer att ljuga även om det här 

säkerligen skulle kunnat bli hans biljett till frihet. Aristoteles skriver att klokhet är en dygd, 

arete, med vilken man kan väga det goda mot det onda med hänsyn till lycka (Aristoteles 

2012a, s.94). Helt utlämnad till vuxnas godtycke innebär det avledande svaret säkert störst 

omsorg om hans egen och broderns ”lycka”.  

       Parallellt med att goda karaktärsdrag skrivs fram hos barnet Alling visas också på i 

situationen mer spänningsladdade egenskaper. I alla de citerade styckena är Alling ganska 

frispråkig för att vara ett barn på 70-talet och också faktiskt uppkäftig i det att han hävdar sin 

egen uppfattning. Är det enbart av godo att han är orädd och inte kan hålla inne sin ilska? Att 

det tappra och modiga är det etiskt rätta förutsätter ju enligt Parker att man strider för en god 

sak (Parker 2016, s.39-42). Det gör Alling i det han strider för rättvisa och i det han 

representerar hela gruppen utsatta barn. Ändå uppfattar nog läsaren Allings påstridighet som 

ibland dumdristig. Genom att balansera det goda med det onda skrivs på detta sätt bilden av 

en ”riktig” och sammansatt person fram. Genom att gestalta en femåring, och dessutom en 

orädd femåring, en femåring som vet vad rättvisa är och kämpar för den, både för sig själv 

och andra, har Alling konstruerat en mycket övertygande persona. Alling lyckas således 

övertyga med sin konstruktion av det självbiografiska jaget, något som i sin tur, hävdar 

Parker, är avgörande för om läsaren ska finna det trovärdigt att en författare är sanningsenlig 

(Parker 2016, s.78, 89). 

       Mycket i diskussionen om ethos och ännu mer om persona rör i vilken utsträckning de är 

konstruerade i en författares text. Att berättarrösten i kapitlet ovan är konstruerad, med tanke 

på den stora skillnaden i ålder mellan författaren och berättarrösten, är som jag ser det 

egentligen den enda konstruktionen jag helt säkert kan peka på i analysavsnittet.  

       Detta kapitel hade temat skam. Analysen visar att Alling skriver fram sig som framför allt 

tapper och modig i förhållande till skammen att vara misshandlad, att inte tillmätas något 

värde eller någon rätt. 
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5.3 Misär  
Det andra temat jag fann efter att ha sammanställt mina anteckningar var misär. Miljöerna 

som skildras i boken är sådana som framstår som icke barnvänliga. Inledningsvis skildras ett 

fylleslag med mamma Käthes kompisar fullingarna. Flaskor far i golvet och polisen kommer 

till slut till lägenheten (Alling 2010, s.7-9).  Dessa fylleslag, hemma hos mamma Käthe eller 

hos någon av fullingarna, är återkommande i bokens början. Drygt fem sidor senare nämns 

nästa fylleslag där Morgan vaknar av att det svider i hans ögon av cigarettrök och att 

lägenheten luktar tungt av sprit. Ute i vardagsrummet finns sovande fullingar och droppande 

tomflaskor (Alling 2010, s.13-15). Vidare är det inget konstigt att både Morgan och lillebror 

Stefan är med på parkbänkarna i Brunnsparken när det ska supas oavsett årstid (Alling 2010, 

s.26-27). 

       Trots att Morgan senare i boken blir adopterad av Martin Alling så fortsätter de misära 

hemförhållandena även med honom. Martin framstår som en trygg och stabil man, något som 

står i motsats till de kvinnor han träffar. Martin jobbar för att få ihop vardagen men detta till 

trots blir hemmet en misär. I bokens mitt beskrivs deras hemförhållanden: ”Hallgolvet är täckt 

av flera lager kläder, tidningar, en soppåse som Vicky har bitit sönder och i den allmänna 

röran ligger två kastruller, en med mögliga makaroner och en med intorkad köttfärssås.” 

(Alling 2010, s.229). 

       I det här temat drar jag en parallell till Parkers avhandling Braving Shame: The Rhetoric 

of Bravery in Comtemporary Women’s Menior (2016). Parker skriver att tapperhetsretoriken 

är djupt rotad i vår kultur och att detta är något som sätts i relation till plikten. Att Alling 

skämdes över misären hemma går inte att ta miste på. Jag kan gissa att den också idag vid en 

tillbakablick kan få det att vända sig i magen på honom. Genom att lyfta fram i det här fallet 

misären, analysera den för att sedan sätter tillbaka den reviderad, så tror jag att han själv något 

kan släppa på obehagskänslorna, och istället känna stolt- och tapperhet över vad han klarat av 

under sin uppväxt (Parker 2016, s.50-51). 
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5.3.1 Ethos och persona: Att sparka soppåsen i hörnet 
Det är tidig kväll, precis innan ett fylleslag hemma hos mamma Käthe. Mamma har städat så 

det luktar gott av grön såpa och hon har klätt sig fin och sminkat sig. Morgan väntar otåligt på 

gästerna: 
    
Det bubblar i mig när jag hör deras höga röster och hur de klampar uppför de tre trapporna. Här 
ska skrämmas! Jag letar efter någonstans där jag kan gömma mig. Draperiet i hallen är inte 
fördraget framför ytterdörren som det ska vara, utan hänger bredvid hatthyllan. Det blir ett perfekt 
gömställe. 
   Samtidigt som jag vet vad som kommer att hända senare på kvällen, allt bråk och skrik, så är det 
ändå roligt att de kommer. De är på gång. De skrattar, ropar, plingar och bankar på alla dörrar. 
- Hallå, nån hemma? 
En granne öppnar dörren och skäller ut dem, men de bara skrattar. 
 Och så ringer de på vår dörr. Hjärtat dunkar där jag står bakom draperiet, jag är beredd. De ringer 
högt och många gånger. Sedan orkar de inte vänta på att någon ska öppna utan kliver rakt in. 
- Hallå! ropar Ture. 
Han är full, men jag bryr mig inte.  
- Woahaha … Hallå Marianne! 
   Jag hoppar fram och skrämmer henne. Hon spelar jätterädd, jag vet att hon inte gör det på riktigt, 
men det gör inget, det är bara en lek. Jag slänger mig i hennes famn.  
 

(Alling 2010, s.16-17) 
 

      Även i detta kapitel är den berättarröst Alling använder sig av personan av ett barn som 

berättar i historiskt presens. (Det står inte utskrivet hur gammal han är men inte många sidor 

tidigare är han fyra år och handlingen därifrån löper längs en obruten linje.) I det här kapitlet 

är det tydligt att den vuxne författaren intar en romantiserande attityd. I efterhand inser han 

säkerligen att miljön inte var bra för ett barn men det han skriver fram är bilden av ett lyckligt 

barn som har en självklar plats i fyllegänget och vars trygga punkt är mamma. Denna 

författarens romantiserande hållning, hans persona i den bemärkelse av attityd till ämnet som 

både Sadoski och Cherry betonar, får effekten att läsaren inte i första hand förfasas över 

misären utan känner värmen som omger barnet (Sadoski 1992, s.276; Cherry 1989, s.392). 

Genom att ha frammanat denna varma stämning blir kontrasten mot den kärlekslösa miljön 

längre fram i boken mycket effektiv. Fullingarna framställs som nästan konstant fulla. Men 

ännu mer framställs dem med värme. Författaren Alling väljer att inte svartmåla sina 

”fiender”. Att skriva en självbiografi innebär ett ansvar och att vanära någon sänker 

författarens trovärdighet (Krogh Hansen 2017, s.9).  

       Morgan har fått en barngitarr av Käthes pojkvän Ture. För att bli sedd innan fylleslaget 

urartar showar Morgan loss med gitarren. Han slänger med huvudet och hoppar fram och 

tillbaka: 
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Mamma halvligger i en fåtölj och applåderar. Jag ser att hon är stolt. Hennes leende gör att jag 
sjunger ännu högre. Jag halkar på mattan och faller i golvet. Det gör lite ont, men alla skrattar och 
applåderar så jag reser mig upp. Jag sjunger allt vad jag kan och så slänger jag mig i golvet igen. 
Gång på gång. 
Marianne skrattar så hon ramlar ihop på golvet och då skrattar förstås alla i rummet ännu mer. 
- Bravo, ropar Tommy. 
Men efter ett tag märker jag att de inte lyssnar längre. De pratar med varandra och skrattar högt åt 
någonting annat. Jag slutar spela och tittar mig omkring.  
 

(Alling 2010, s.18) 
 

 

        I jämförelse med kapitlet innan så konstruerar Alling här bilden av ett något mer 

försiktigt barn, ett barn som är väldigt inkännande för omgivningen och som drivs att fortsätta 

showa när mamma applåderar men som inte heller tvingar sig på när han märker att ingen 

längre lyssnar. Även denna persona speglar en attityd hos barnet i texten men förmodligen 

även hos den nu vuxne författaren. Det är svårt att tro att man går från att vara väldigt 

inkännande som barn till att inte vara det längre som vuxen. ”Inkännande” kan också ses som 

ett moraliskt gott karaktärsdrag som bidrar till ett starkt ethos, särskilt som det kan tänkas att 

draget återfinns även hos den vuxne Alling; ethos implicerar ofta en varaktighet i karaktären 

(Cherry 1989, s.388). Här är det alltså svårt att skilja ethos och persona åt.  

       Aristoteles skriver att tapperhet är den ”dygd som gör att man utför ädla dåd under fara, 

enligt lagens bud och som en lagens tjänare” (Aristoteles 2012a, s.94). Alling framstår här 

som mycket tapper då han sitter på ett stort mod för att ställa sig upp och faktiskt vara målet 

för allas ögon. Genom att han också slutar i tid, när han märker att ingen längre lyssnar, visar 

han också på en av de fyra kardinaldygderna som Lindqvist Grinde skriver om: måttfullhet 

(Lindqvist Grinde 2008, s.92). Hade han tvingat sig på och fortsatt showa trots att ingen var 

intresserad längre hade han upplevts som genomgående kaxig (som i förra kapitlet). Nu blir 

det i stället tydligt att showandet är ett sätt att överleva för honom. Den tapperhet som 

tillskrivs Allings barnpersona här, och genomgående i boken, har en spegelbild i den vuxne 

Allings mod att skriva om sin skam att ha varit ett misshandlat barn (Parker 2016, s.70-71). 

       Alldeles i början av kapitlet registrerar fyraåringen att det ser roligt ut när en vuxen är 

nära att tappa balansen. Strax efteråt snubblar han själv och slår sig men inspirerad av det 

roliga minnet nyss biter han ihop i stället för att ropa på tröst. I kapitlet återkommer sedan 

flera gånger, citatet ovan är första gången, hur fyraårige Alling låtsasramlar och samtidigt 

upptäcker den positiva respons detta spexande ger. Vi som läsare vet, om inte annat genom 

bokens baksidestext, att Alling är en respekterad clown och skådespelare. Alling visar läsaren 

stor respekt när han inte skriver denne på näsan att här sås de första fröna till hans senare 
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skådespeleri. Denna respekt, eunoia, gör att läsaren känner sig duktig som kan lägga ihop ett 

och ett och tänka att redan här var det utstakat att Alling skulle bli skådespelare (Aristoteles 

2012a, s.123-124). Likaså blir effekten att läsaren känner sig trygg med att den här boken 

verkligen berättar om Allings liv, Alling framstår som trovärdig. I det här fallet skapas ethos 

genom att Alling indirekt refererar till det redan etablerat höga ethos han har utanför boken. 

Aristoteles ansåg att talarens ethos måste skapas under talets gång och skulle således inte 

godkänna detta externa ethos som ett retoriskt bevismedel (Aristoteles 2012a, s.69-70). Här 

ansluter jag mig dock till Parkers resonemang där hon skriver att paratextuella inslag, som till 

exempel information om författaren på en baksidestext, hör till en självbiografis retoriska 

kriterier (Parker 2016, s. 2-3). I de flesta av bokens resterande kapitel visar Alling på denna 

komiska, underhållande persona som barnet Alling antar. Återigen vet vi att den vuxne Alling 

bland annat arbetar som komiker men i skrivande stund använder han inte den personan. Eller 

med Mrals ord, han förser inte sin persona med den egenskapen, det skulle nagga hans 

författarethos i kanten om han hela tiden försökte vara rolig. Man skulle kunna säga att hans 

ethos håller hans persona i schack och i stället beskriver han med stort allvar pojkens försök 

att roa för att få uppmärksamhet. Texten är många gånger hjärtskärande och väcker därmed 

läsarens empati (Mral, Gelang och Bröms 2016, s.36).  

       Fylleslaget går över styr och Morgan blir utskälld för att ha lyssnat när Ture och hans 

kompisar planerar ett rån av smyckesbutiken runt hörnet. Morgan flyr till sitt rum: 

 
   Jag klättrar upp på sängen och stirrar upp i taket, på en gammal snusfläck. Var är mamma? 
Varför kommer hon inte? 
   Det tar en stund, men sedan smyger mamma försiktigt in. Hon har en cigarett i handen och jag 
ser att hon är full. 
 - Älsklingsgubben, hur är det? 
   Hon sätter sig bredvid mig och smeker mitt hår. 
 - Du är jätteduktig med gitarren, spelar bäst, du kan bli en ny Elvis, vet la du… 
   Plötsligt ställer hon sig upp och visar hur Elvis rör sina höfter. Hon härmar hans mörka röst, 
”babbeloba, babbelobba”. 
   Vi skrattar och hon slänger sig ner i sängen bredvid mig så att jag studsar upp i luften. Jag 
kiknar. Hon reser sig upp igen och gör om det så att jag flyger ännu högre. Hon är bäst, min 
mamma. 
   Vi ligger ett tag och pratar. Mamma och jag, nu är hon min. 
 - Vilket är ditt bästa gömställe? frågar hon. 
 

 (Alling 2010, s.19) 
 

       I det förra temat lyfte jag att anledningen till att jag tror på det Alling skriver är att han 

inte bara berättar om hur det är att vara utsatt barn, han skriver också om hur det är att vara 

barn, att han cyklar och kastar av sig tröjan bland annat. I det här kapitlet beskrivs ytterligare 

en sådan igenkänningsfaktor, nämligen den villkorslösa kärleken till mamma. Mamma som 
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ändå försatt honom i denna opassande situation, men mamma som också kommer efter och 

tröstar honom. Genom dessa igenkänningar känner man sig som läsare inkluderad. Alling 

visar således kapitlet igenom på eunoia (Aristoteles 2012a, s.123-124). 

       Att Alling visar på barnet, men olika sidor av barnet i olika kapitel, gör att hans persona 

är mycket trovärdig. I just det här kapitlet skapas extra stor igenkänning hos mig som läsare 

där jag minns just hur det var att vara barn i en situation där man var ensam som barn med 

massa vuxna. I och med att han skildrar detta så exakt, trots den annorlunda miljön mot min 

egen, gör att jag sluter mig till att också övriga minnen i boken är sanna. Redan ett tiotal sidor 

in i boken har sålunda Alling inför mig etablerat ett högt författarethos. Detta personliga 

exempel får illustrera hur oerhört avgörande igenkänning, vi-känslan, är för att skapa ethos. 

En annan läsare skulle kanske i stället känna igen sig i miljöbeskrivningen, de oräkneliga 

spritflaskorna, och utifrån det övertygas. 

       Analysen visar att Alling skriver fram en barnpersona som upplever sig ha en självklar 

plats, han har mamma och sin ”storfamilj” fullingarna. Han behöver ännu inte vara lika tapper 

som senare i olika fosterfamiljer. Själva misären, alla tomflaskor och slagsmål, hotar ännu 

inte hans trygghet. Ju mer jag läste det här kapitlet insåg jag att det inte var fullt så 

representativt för temat misär som jag först hade antagit. Hur Alling skriver fram sig till temat 

blir därför inte representativt för boken i sin helhet. Vad analysen däremot klart visar på är 

hur Alling använder persona för att skriva fram en stämning. Läser man kapitlet i sin helhet 

vadar man omkring bland tomflaskor och cigarettfimpar, sovande eller hånglande fullingar; 

Alling brukar sin kunskap om ämnet. Man känner misären in på bara huden men samtidigt 

lyckas han mitt i detta skriva fram det trygga barnet genom att också använda persona för att 

spegla sin attityd till ämnet (Sadoski 1992, s.273). 

     
 

5.4 Svek  
Det tredje och sista temat som jag såg när jag sammanställt mina anteckningar var svek. 

Mamma Käthes pojkvän Ture ska köra Morgan till morfar men inte dyker upp när han lovat 

(Alling 2010, s.45-47). När Morgan och lillebror Stefan hamnar på Vidkärrs barnhem ljuger 

de anställda om att de ska bli körda till mamma men istället körs de till en ny fosterfamilj 

(Alling 2010, s.62-63). Genomgående är det vuxna som sviker barn. De olika fosterfamiljerna 

verkar vid det första mötet fantastiska men vid minsta snedsteg får barnen smaka på piskan 

(Alling 2010, s.64-67, s.100). Men även Morgan sviker. En dag när han och lillebror Stefan 

har lekt kurragömma i huset och Morgan har ätit av smöret, trots att han inte fick, så blir de 
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påkomna och Morgan ljuger att det var Stefan som ätit av smöret. Detta är något som gör att 

Stefan får ordentligt med stryk (Alling 2010, s.88-89). En dag hos en fosterfamilj i Värmland 

står Socialmyndighetens gröna bil utanför huset. Socialtanten säger att hon pratat med 

Morgans pappa och att han nu ska få bo hos honom, återigen är det en lögn och Morgan 

hamnar på barnhem igen. I bokens slut, när Morgan kommit in på Scenskolan i Malmö, träffar 

han sin vän regissören Claudio. I alla fall tror Morgan att de är vänner men Claudio drogar ner 

och förgriper sig sedan på Morgan (Alling 2010, s.323-326). 

        I temat svek så drar jag en parallell till det Aristoteles skriver om dygden förnuft:  

” Förnuft är en tankens dygd med vilken man kan överlägga väl om ovannämnda goda och 

onda ting med hänsyn till lycka.” (Aristoteles 2012a, s.93). Man kan som läsare inte låta bli 

att tänka tanken att Alling efter ett tag kanske borde börja ifrågasätta mer. När han är liten och 

mamma Käthes pojkvän inte kommer för att skjutsa honom har han visserligen inget val mer 

än att anpassa sig efter denne opålitliga man, men när tanten från socialen säger att han ska få 

komma till sin pappa har han redan blivit sviken några gånger innan. Att han dock inte skriver 

fram att han tvivlar, om han ens gjorde det, visar dock starkt på en persona av det oskyldiga 

barnet som vill tro väl om sin omgivning in i det längsta. 

 

5.4.1 Ethos och persona: Varför hör ingen när jag skriker?  
        Det här kapitlet ligger en bit in i bokens senare hälft och Alling är nu tonåring. Vi får 

följa tonåringens tankar när han ger svepande sammanfattningar av det trista livet i den lilla 

lägenheten. Om det i tidigare analyserade kapitel var det talade ordet i direkt anföring som 

bidrog till att höja Allings trovärdighet, så fyller de återgivna tankarna här samma retoriska 

funktion (Parker 2016, s.91-94). Alling öppnar kapitlet som om det är ett enskilt minne han 

skildrar: 

 
   VICKY SKÄLLER SÅ FORT jag öppnar porten och fortsätter hela tiden medan jag går uppför 
trapporna till vår lägenhet. Jag blir oerhört irriterad av att hon är så ouppfostrad. Jag vet att det inte 
är hennes fel, att hon bara är glad att se mig, men det är något fel med en hund som inte kan sluta 
skälla när någon rör sig i trapphuset. Jag har försökt få Barbro att säga till, men det hjälper inte. 
Hon skrattar bara eller så säger hon lojt: ” Sluta skälla, Vicky.” 
   Det känns som jag sätter på någon slags autopilot när jag kommer hem. Jag vet att jag kommer 
att mötas av skrik och bråk. Antingen gråter Jenny för att Barbro eller Lucas har talat om hur ful 
och fet hon är, eller så har de låst in Jenny på hennes rum, eller så tvingar Barbro henne att gå och 
handla. Mig kör hon inte med på samma sätt, men Jenny är bara sju år och har inget att sätta emot. 
   Jag går dessutom ut när allting blir för jobbigt, det kan inte Jenny göra och det gnager i mig, gör 
mig frustrerad. Men jag orkar inte bry mig. 

 
 

 (Alling 2010, s.232) 
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       Men det är inte just en enda gång han minns utan den samlade känslan av alla liknande 

dagar. Alling skriver tydligt fram den krypande känslan av att vara stor men inte vara 

självständig och oberoende. Att vara villrådig mot sig själv men även inför livet i allmänhet. 

Till detta läggs det utsatta barnets speciella villkor. Återigen kan man notera hur Alling 

använder sin kunskap, skriver in sitt ethos (om tonårstid, om utsatt tonåring) för att skapa en 

trovärdig persona. Stämningen som målas upp är präglad av att sitta fast i hopplöshet. När 

Alling avslutar med ”Men jag orkar inte bry mig.”, har läsaren redan hunnit drunkna i 

uppgivenhet. Alling använder således här persona mycket framgångsrikt för att återge en 

stämning (Sadoski 1992, s.276). 

       Allling har dåligt samvete för lillasystern, han vet att hon har det jobbigt. Återigen, 

kampen gäller inte bara honom själv. Eftersom Alling uttryckligen i sitt efterord säger att han 

skriver boken för att hjälpa andra utsatta barn är detta ett bra exempel på hur persona och 

ethos, berättarjag och den historiske författaren, smälter samman (Alling 2010, efterord 

onumrerad sida; Cherry 1998, s.402-404). 

        I och med att han öppnar porten till huset sätter han på sin autopilot - sin tapperhet - för 

att kunna handskas med det som är onormalt för de flesta tonåringar: att mötas av fullständig 

misär och förfall. Han har tappert försökt prata med alla, det upprepar han tre gånger i det två 

sidor korta kapitlet (Aristoteles 2012a, s.94-95): 

 
 Jag försöker prata med Barbro, men hon struntar i vad jag säger och känns helt avstängd. Om det 
beror på alla Treo comp hon trycker i sig vet jag inte. Men att hon inte mår bra, det kan alla se. 
Hon har inte gått ut ur lägenheten på evigheter, hon går inte ens ut och slänger soporna i 
sopnedkastet. 
   Jag kan inte förstå vad det är hon är rädd för. Varför går hon inte ut med hunden? Varför städar 
hon inte? Varför är hon så elak mot Jenny? Varför skyddar hon Lucas i alla lägen? 
   När farsan är hemma är det lugnare, då vågar inte Barbro och Lucas vara lika elaka. Men det gör 
mig förbannad att han inte förstår hur jävligt Jenny och jag mår. Han vägrar att lyssna när jag 
försöker prata om det. 
   Vi har inte valt varandra men vi måste ändå bo ihop i en liten fyra som känns som en 
fängelsecell. Vi är råttor som äter på varandra.  
 

(Alling 2010, s.233) 
 

       I den korta passagen skriver Alling fram den träskliknande tillvaron mycket effektivt 

genom att hans persona radar upp fråga efter fråga varför allt är som det är. Frågor som säkert 

återkommer varje dag. Men ingen bryr sig eller orkar bry sig att svara. Inte heller han själv till 

slut. Den obevekliga känslan av att i Clouds terminologi inte ha någon röst skrivs fram: ”Vi 

har inte valt varandra men ändå måste vi bo ihop i en liten fyra som känns som en 

fängelsecell. Vi är råttor som äter på varandra.” (Alling 2010, s.233). Det Sadoski skriver om 
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att persona handlar om att finna en passande ton och röst gentemot läsaren visar Alling här att 

han bemästrar (Sadoski 1992, s.273).  

       Det är uppenbart för läsaren att de vuxna sviker. Alling väljer dock att låta tonåringen 

fråga i stället för att döma eller värdera, något som visar på framför allt författarens goda 

moral. Genom att inte förtala visar Alling återigen att han kan hålla sig inom självbiografins 

ramar och behålla sitt ethos (Cherry 1998, s.387; Krogh Hansen 2017, s.9).  

       Han längtar efter att få flytta hemifrån och vara fri, något han säger till pappa Martin som 

genast undrar hur Morgan ska kunna betala hyran. Han är ju ändå bara femton år: 

 
- Men vad ska du jobba med? 
- Jag ska breakdansa! 
- Min son ställer sig inte på gatan, säger Martin lugnt. 
- Jag är inte din son, skriker jag och går in på mitt rum. 
   När dörren slår igen bakom mig har jag fortfarande Martins ledsna ansiktsuttryck på näthinnan. 
Jag vet att jag har sårat honom och det gör ont i mig. Det kryper i min kropp, jag skakar och slår 
händerna mot huvudet. 
 Jag stirrar på mig själv i spegelväggen. Mitt bleka, finniga ansikte är rött av ilska. Varför slår jag 
inte sönder lägenheten? Varför ger jag inte Barbro en fet smäll? Vad är det som hindrar mig? Jag 
har ju de kriminella generna i mig. Jag är ju ett värdelöst slumbarn som kan kastas bort. Lika 
enkelt som socialtanten i den gröna Saaben gjorde. 
   Ibland känns det som om hon sitter på min axel och bara väntar på att jag ska göra ett misstag. 
Men hon ska inte få mig dit hon vill.  
 

(Alling 2010, s.233) 
 

 

        Tidigt i boken beskriver Alling hem- och familjeförhållanden som de flesta skulle 

skämmas över. Länge skriver dock Alling fram sig som tapper, han vägrar att skämmas, det är 

de vuxna, inte han, som gör fel. Med Parkers definitioner: det är de vuxna som inte uppfyllt 

sin plikt och ska skämmas. Om Alling eventuellt skäms döljer han det med tapperhet. 

Personan i det här kapitlet är en vanlig tonårings röst, men nu börjar attityden av det 

oövervinnerliga barnet som aldrig låter sig tryckas till att spricka och ut sipprar en osäkerhet. 

Den skojsamma kaxigheten lyser med sin frånvaro, det är som att det kommer ikapp honom 

var han kommer ifrån: ”Kriminella gener, värdelöst slumbarn som kan kastas bort”, andas stor 

skam. Men gestaltar samtidigt hur litet samhället bryr sig om ett utsatt barn från den sociala 

kontext Alling växt upp i. De vuxna i denna misär sviker för de har för länge sedan gett upp 

hoppet om en bättre tillvaro. Alling utlämnar sin styvfars tillkortakommanden, det skulle 

kunna uppfattas som att Alling kränker den som på sätt och vis räddat hans liv och därmed 

tappar sitt ethos (Krogh Hansen 2017, s.9). Men genom att Alling mycket övertygande skriver 

fram stegringen av frågor och hopplöshet i en atmosfär av svek och övergrepp - för att 
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fortsätta Allings egen metafor: vi känner hur smärtsamt nära det är att den sociala råttfällan 

slår igen – så övertygas läsaren om att texten är etiskt försvarbar. Parker återger Gilmores ord 

då hon skriver att det är först när en författare kan övertyga läsarna om tyngden i sin smärta, 

hur den sociala och historiska kontexten påverkat hens erfarenheter, som läsaren kan 

respondera på om texten är etiskt försvarbar (Parker 2016, s.47-48). Tapperhetens motsats, 

fegheten, är nära att segra, men vid minnet av de stora svikarna, representanterna för 

samhället, de som borde stått på barnens sida, ”soctanterna”, viker tvivlet. ”Soctanterna”, 

samhället, ska inte få bestämma. Inte över Alling eller något utsatt barn. I sista minuten, under 

de två sista raderna vänder det: Han måste fajtas, han glömmer inte sitt uppdrag för de många, 

han ska vara tapper. Texten övertygar effektivt om att det finns ingen hjälp att få och att 

Alling skriver fram tapperhet i förhållande till svek känns därför helt logiskt. Tonåringen 

Alling är tapper och författaren Alling är tapper som skriver om sin skamfyllda uppväxt. Den 

etik av plikt, tapperhet och skam som Parker intresserar sig för i sin avhandling skriver Alling 

sålunda tydligt fram i det här kapitlet. Å ena sidan, skammen kontra tapperheten under 

uppväxten. Å andra sidan, genom att visa på sina trasiga hemförhållanden, hur hans 

adoptivfar sviker, hur han själv sviker, så visar han också på tapperhet för han har inte bara 

överlevt, och är i alla fall fysiskt intakt, han vågar också se tillbaka på uppväxten och erkänna 

för världen att den inte var så fin och bra som han kanske hade önskat. (Parker 2016, s.71-72). 

        Aristoteles skriver att ethos är något som talaren konstruerar under talets, eller textens, 

gång (Aristoteles 2012a, s.123-124). Om man ser till Allings hela självbiografi som en 

övergripande utsaga så övertygar han genom att med sitt ethos i form av kunnande (om att 

vara barn, att vara tonåring, att vara ett utsatt barn, fyllemisären) sakta men säkert skriva fram 

en trovärdig persona. Detta betyder i sin tur att han sakta men säkert konstruerar sitt ethos 

som både trovärdig författare och en person med god karaktär. Det är först nu, i den sista 

tredjedelen av boken, som Alling framstår som helt ärlig och släpper in läsaren i sitt tvivel. 

Något som gör att Alling upplevs som mer trovärdig (Aristoteles 2012a, s.69-70). Här ligger  

ethos och persona snuddande nära varandra. Det är svårt at avgöra om trovärdigheten Alling 

skapar i detta kapitel ska beskrivas som ethos eller persona (Cherry 1998, s.42). Mral skriver 

att ethos enligt modern tolkning hänger tätt samman med Ciceros begrepp delectare – att roa 

och behaga sina lyssnare eller läsare - och att vi blir mer benägna att tycka att budskapets 

sanningshalt är mindre viktigt om vi upplever dess sändare som trovärdig (Mral, Gelang och 

Bröms 2016, s.35). Detta är något Alling förmedlar väl i sin text. Det är svårt att avgöra om 

berättarjaget är autentiskt och så nära sanningen som möjligt eller om det är helt konstruerat; 

det vill säga på vilken sida det hamnar på det kontinuum Aune beskriver (Aune 2001, s.568-
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569). Men det som Alling förmedlar tydligt är en pålitlig person och en situation som är 

trovärdig.  

        

5.5 Analysresultat  
I analysavsnittet har jag undersökt hur Morgan Alling skapar en övertygande 

självpresentation genom ethos och persona i sin självbiografi Kriget är slut (2010). Utöver det 

har jag även presenterat självbiografins mest återkommande teman. Nedan presenteras 

uppsatsens analysresultat. 

 

5.5.1 Ethos och persona 
Ett övergripande resultat är att de två begreppen ethos och persona kan identifieras på två 

nivåer. Dels den nivå där det konstruerade ”jaget” befinner sig, dels den nivå där författaren 

befinner sig. Till exempel tillskriver Alling barnet Alling karaktärsdrag som tyder på god 

moral, till exempel rättrådighet, ärlighet och mod. Vidare beskrivs han som en kunnig person 

som visar prov på gott omdöme. Alla dessa drag pekar på ett högt ethos. Men det är barnet 

Alling som uppvisar dessa drag. Således något jag inte med självklarhet kan påstå att Alling 

använder som retoriska bevismedel. Å andra sidan kan det inte heller uteslutas att det många 

gånger är troligt att också den vuxne Alling besitter dessa karaktärsdrag. Likaså utvecklar 

barnet Alling överlevnadsstrategier, något som ligger nära att tolka som olika personae. Men 

det här är roller som barnet Alling erövrat för att överleva. Alltså inte roller som författaren 

Alling använder för att övertyga med. Medvetenheten om dessa två nivåer bidrog till att 

kunna urskilja växelspelet mellan hur Alling använder ethos och persona och hur dessa två 

begrepp kan förstärka varandra. 

       Den närhet som förutsätts i en självbiografi mellan den historiske författaren och 

berättarjaget gör det många gånger svårt att dra en gräns mellan ethos och persona, vilket 

analysen också visar.    

       Den konstruktion, persona, som med allra största sannolikhet har kunnat visas på i min 

analys är konstruktionen av ålder, i analysavsnitten och boken igenom. Vi vet att Alling när 

han skrev var cirka fyrtio år och inte fyra som vid bokens början. Här används persona för att 

ge en röst till det barn Alling en gång var. Barnet berättar i historiskt presens. Genom att 

använda historiskt presens ”fiktionaliseras” självbiografin, ett litterärt grepp som får läsaren 

att känna sig som ett ögonvittne och därmed förstärks författarethoset. Vidare är i två av 

avsnitten direkt anföring rikligt förekommande. Detta förstärker ytterligare nu-känslan och en 
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parallell dras till Parkers inskjutna parenteser som ethosbyggande för författarens 

trovärdighet.     

          Eftersom berättarrösten berättar om sig själv är det genom denna persona som på 

samma gång det självbiografiska historiska jaget skrivs fram. Alling använder sitt eget ethos 

vad gäller kunnande (fronesis) om hur det är att vara, å ena sidan barn, å andra sidan ett utsatt 

barn. Likaså använder han sitt ethos i fråga om god moral, arete (till exempel svartmålar han 

inte sina ”fiender, han strider för rättvisan, han strider inte bara för sitt eget bästa utan också 

för andra), inlevelseförmåga, empati och välvilja (eunoia), där han framför allt skapar en vi-

känsla med läsaren. Genom att skriva in sitt eget historiska ethos i texten lyckas Alling 

konstruera ett mycket trovärdig barnpersona som berättarröst, som även skapar igenkänning 

och empati hos läsaren. Genom att Alling lyckas få mig som läsare att tro på hans ”jag”, hans 

persona, blir effekten också att jag finner det trovärdigt att han som författare är 

sanningsenlig. Resultatet blir att jag tillskriver författarjaget ett högt ethos. 

        Resultatet visar att Alling också frekvent använder persona som den attityd och ton som 

ger färg och stämning till texten och övertygar ”bortom ord”. Likaså används persona för att 

hitta rätt attityd till såväl ämnet som till läsarna. 

        Den historiska författarens ethos verkar genom fronesis, arete och eunoia i samtliga 

analysavsnitt och Alling konstruerar på så sätt sitt ethos i takt med att han skriver. Detta gäller 

boken igenom, något jag i analysen av Svek såg anledning att peka på (eftersom detta avsnitt 

ligger i senare delen av boken). Genom sitt höga ethos har han förmågan att också fortlöpande 

skriva fram en trovärdig persona. Detta betyder i sin tur att han sakta men säkert konstruerar 

sitt ethos som både trovärdig författare och en person med god karaktär. Parker skriver att 

läsarna uppfattar en författare som modig då denne vågar visa fram sin skam, det vill säga 

läsarna tilldelar författaren ett högt ethos (Parker 2016, s.1-2, 71). Att Alling överhuvudtaget 

skriver om skammen under sin uppväxt skulle sålunda ge honom ett inledande högt ethos. Jag 

tycker inte att något i mitt resultat pekar på att Alling som författare skulle vara medveten om 

detta förhållande och så att säga dragit fördel av det. Däremot har jag visat på att Alling ger 

den uppmärksamme läsaren referenser till sin nuvarande status som etablerad komiker och 

skådespelare. Genom att använda detta sitt höga inledande ethos övertygar Alling om att jag-

konstruktionen handlar om honom själv, den historiska författaren.  

       Den överlägset dominerande egenskapen Alling tillskriver sin berättarpersona är 

tapperhet. Analysen visar också att han skriver som representant för gruppen utsatta barn. 
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5.5.2 Teman 
 De tre teman som stod fram tydligast för mig var skam, misär och svek. Dessa teman bär alla 

enligt mig ett stort mått av skam och skildrar sådant som oftast inte tillhör ett barns uppväxt. 

En sammanfattning av de passager i boken jag hänvisar till i temaöversikterna visar att Alling 

i förhållande till temat Skam till stor del skriver fram en persona som liknar det begrepp som 

Cloud benämner Null Persona, men att han framför allt är tapper (Cloud 1997, s.178; Parker 

2016, s.71). I förhållande till temat Misär skrivs en persona fram som är övervägande tapper 

och rättrådig. Och inför temat Svek framstår personan som tapper men även naiv och 

godtrogen. Det absolut genomgående mest frekventa sättet att skriva fram sig på genom alla 

teman är med tapperhet och mod. 

 

6. Slutsats och diskussion 
Den här uppsatsen är sprungen ur en fråga som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen 

barnrätt. Jag ville se på den bild av sig själv Alling som maskrosbarn skriver fram i sin 

självbiografi Kriget är slut. Eftersom han i bokens efterord säger sig vilja hjälpa andra 

människor i samma situation som den han själv var i, valde jag att se på Alling som en 

representant för gruppen utsatta barn. I och med detta antagande drog jag slutsatsen att sättet 

han genomför sin självpresentation på är viktigt. Såväl samhällets inställning till de utsatta 

barnen, som de utsatta barnens inställning till sig själva, står på spel. Genom att analysera hur 

Alling använder sitt ethos och hur han väljer persona har jag visat hur väl han genomför 

denna balansakt och i slutändan övertygar om sin trovärdighet som sanningsenlig författare, 

som hyser stor omsorg om sina läsare och den grupp han företräder. Hans bok tjänar hans 

syfte. Ur analysen framträder också den bild han skriver fram av sig själv när han till slut får 

chansen att göra sin röst hörd och det är bilden av ett mycket tappert barn som aldrig någonsin 

låter sig kuvas. 

       Jag har ägnat förhållandevis mycket tid åt att reda ut hur jag i mitt arbete ville förhålla 

mig till de olika definitionerna av ethos och persona. Det förvånade mig därför att jag fick leta 

förgäves efter sådana hos Parker. I sin avhandling bara konstaterar hon att en självbiografis 

trovärdighet står och faller med författarens förmåga att etablera och behålla ethos, vilket hen 

får genom att skriva fram ett trovärdigt berättarjag (Parker 2016, s.78, 89). Jag skulle kunna 

påstå att Parkers avhandling tar vid där mitt analysresultat slutar. Detta fick mig att fundera 

över om jag med min analys endast slagit in öppna dörrar. Men då frånser jag att ville visa på 

processen, hur en författare kan arbeta med begreppen ethos och persona som övertygande 
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medel i självpresentation, och som också var det Cherry efterlyste mer forskning kring 

(Cherry1998, s.385). 

       Jag var alltså intresserad av Allings bok som en utsaga från den annars ganska tysta 

gruppen utsatta barn. När jag valde denna bok reflekterade jag inte över vilken sorts 

självbiografi den tillhörde. Det var först när jag sökte tidigare forskning som jag förstod att 

begreppet självbiografi var snårigt. I likhet med Parker såg jag dock inte klassificeringen av 

min artefakt som bärande för min undersökning (Parker 2016, s.3). Men skillnaderna som 

finns mellan Parkers två artefakter och Allings bok medförde ändå skillnader för analysen. 

Allings självbiografi har inte den uppbrutna form som Parkers båda artefakter har, där 

författarna går mycket explicit in och ut i olika roller, ställer sig till exempel bredvid och 

kommenterar i både då- och nutid. Till och med när de skriver att de inte så noga kommer 

ihåg, blir detta ett medel för att övertyga om sin egen uppriktighet. Därigenom blir det mer 

transparent hur dessa författare använder ethos och persona för att övertyga och hur dessa 

begrepp förstärker varandra. Litet lättvindigt uttryckt: en analys med avseende på ethos och 

persona skulle varit lättare att genomföra på Parkers typ av artefakt. Å andra sidan har 

analysen av Allings ”slutna” självbiografi åtskilliga gånger tvingat mig att gå tillbaka till 

teorin och på nytt tänka igenom mina begrepps olika implikationer. Jag tänker därför på min 

egen undersökning som en mycket lärorik grundforskning, där en stor del av arbetet bestått i 

att för mig själv levandegöra begreppen ethos och persona, att flytta ut dem från litteraturen 

och införliva dem i mig själv. När jag sökte tidigare forskning var min önskan att hitta en 

undersökning som just kunde åskådliggöra hur en analys med avseende på ethos och persona 

kunde gå till. I det avseendet kan man säga att jag faktiskt fyllt en lucka jag själv upplevde 

fanns; samtidigt som jag är fullt medveten om att den begränsade tid som finns för en C-

uppsats också begränsade mina möjligheter till långtgående sökningar vad gäller tidigare 

forskning, och det jag sökte med största sannolikhet finns någonstans trots allt. En del av mitt 

behov att kunna jämföra med någon annan fyllde dock Parker genom att hennes mer ”grova” 

analys hjälpte mig att till exempel förstå hur persona kan stärka hela talets/textens ethos 

(Mral, Gelang och Bröms 2016, s.36). 

      Vad gäller resonemang runt begreppen tapperhet, mod och skam, och hur de verkar 

retoriskt i självbiografier, fann jag däremot mycket att jämföra med i Parkers avhandling. Den 

mörka barndom som Morgan Alling beskriver i sin självbiografi kom som en total 

överraskning för det stora flertalet läsare. Således något han förtigit. Jag kan ju inte mer än 

gissa att anledningen var att han skämdes. Alling skriver i sin självbiografi fram sig själv som 

ett barn som nästan konstant vibrerar av upprorslystnad och av en vägran av att låta någon 
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sätta sig på honom. Det vill säga en person som, speciellt under de svåra förhållandena han 

knuffas runt i, framstår som mycket modig. Ändå berättar han inte om sin uppväxt förrän 

många år senare, när han förvärvat ett högt socialt och yrkesmässigt ethos. Detta tycker jag 

berättar mycket om den tystnadens retorik som omgärdar skam i vårt samhälle, och som 

bidrar till att det stora flertalet ”skamhistorier” aldrig berättas (Shands 2015, s.7-28).  

      Att Alling skriver fram sig som tapper ligger i linje med Parkers resonemang att retoriken 

i vår kultur har hyllat tapperhet och mod, ideal som brukar betecknas som manliga. En tanke 

som jagat mig är om det kanske hade funnits andra, och bättre, sätt att genomföra min 

undersökning på. Om jag exempelvis hade tittat på mitt material utifrån samma 

förutsättningar men lagt till ett genusperspektiv hade med säkerhet min analys kunnat bli mer 

djuplodad. Anledningen till att jag dock inte gjorde detta var att jag ville se till ett barns 

berättelse utan att tvinga på den normer från vuxenvärlden av vad som anses stereotypt 

manligt eller kvinnligt. Jag ville helt enkelt se barnet, inte könsidentiteten. Men att ”bara se 

barnet” var lättare sagt än gjort och under analysens gång frågade jag mig gång på gång om 

inte många av de överlevnadsstrategier som Alling haft under sin uppväxt fungerat just 

eftersom han var pojke. Det innebär dock inte att jag tror att det endast är män som kan vara 

maskrosbarn, bara att min gissning är att dessa överlevnadsstrategier möjligen skulle yttrat sig 

på annat vis i en självbiografi skriven av ett kvinnligt maskrosbarn. Det kan också tänkas att 

en del av de olika karaktärsdrag som Alling skriver fram, till exempel modet och 

rättrådigheten, skrivs fram för att han är just pojke. Att många av de saker som jag identifierat 

som kaxig, modig och tuff i själva verket har varit karaktärsdrag som tillhör hur Alling 

konstruerar manlighet.  

       En fråga som jag även efter genomförd analys ställer mig är vad det gav min 

undersökning att analysera utvalda kapitel baserat på en indelning i teman. Här var jag 

inspirerad av narratologin. Tanken var från början att de teman jag såg just var de ställen som 

Alling skrev fram sin självpresentation i förhållande till. Det visade sig dock svårt att 

blottlägga ”rena” teman. Misär ingav skam, liksom svek och så vidare. Att använda sig av 

teman blev således en mer deskriptiv än retorisk del av analysen. Dock fungerade det bra för 

min arbetsprocess att arbeta med de teman som trädde fram i analysen. Här är jag dock 

medveten om att de premisser som dessa teman har framträtt på för mig genom närläsningen 

är subjektiva. Någon annan, med andra tolkningar, skulle kanske finna andra teman. Ett 

alternativ till att kategorisera kapitlen utifrån teman hade kunnat vara att använda mig av 

toposläran för att avgränsa mitt material. Genom att använda topos som utgångspunkt hade 
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undersökningen troligen blivit mer retorisk och mindre deskriptiv, men jag tror dock faktum 

kvarstår att utrymmet för subjektiv tolkning även då varit stort.  

       De barn som Alling ställer sig som representant för i sin självbiografi är en skara som 

sällan får komma till tals och som jag nämnde i inledningen händer det till och med att det 

ställs felaktiga diagnoser på dessa barn. En tanke som slår mig är hur sorgligt det är att det 

kan tänkas vara bättre att få en diagnos än att erkänna sanningen, det vill säga de 

omständigheter som 500 000 barn i Sverige lever under idag. Som vi sett i analysen så ljuger 

exempelvis Alling när Hillevi från Socialen frågar hur han och hans bror Stefan har det hos 

familjen i Tibro. Alling svarar med lögner och gruvarbetarna hos Cloud svarade med halva 

meningar. Den term Cloud inför, The Null Persona, kunde jag peka på att Alling också 

använder sig av (Cloud 1997, s.200). I likhet med gruvarbetarna vet han att konsekvenserna 

av sanningen kan bli så mycket värre än om han drar en lögn. Alling själv-negerar sig genom 

att inte berätta sanningen för de andra karaktärerna i boken, samtidigt som han antyder klart 

och tydligt för läsaren att något är väldigt fel. Inledningsvis så var jag av tron att det är 

samhället som har skapat den här ”Null-personan” för de utsatta barnen, något jag fortfarande 

är benägen att tro. Däremot så har uppsatsen gett mig insikter om att självnegation faktiskt är 

något som befästs av barnen själva. Allt för att skydda sig själva. Här har uppsatsarbetet gjort 

det tydligt för mig hur svårt det måste vara att arbeta med utsatta barn. Om man ska fortsätta 

resonera från Clouds term ”The Null Persona” så krävs det nästan av dem som arbetar med 

dessa barn att de kan knäcka koden till ”The Null Persona”, och kan se när barnen exempelvis 

ljuger eller avleder för att rädda sig från konsekvenserna av att tala sanning. Jag tycker att jag 

i min undersökning kan visa på att det fortfarande behövs mer insidesinformation från barnen 

själva. När jag tänker på de överlevnadsstrategier Alling utvecklade som barn, tänker jag att 

maskrosbarn säkert många gånger är skickliga retoriker. Kanske även de som arbetar med 

dessa barn behöver kunna förstå retoriken dessa barn agerar efter, det vill säga även 

utbildning i retorik föresvävar mig här. 

      Mycket av det Alling skriver om sig själv är också för mig en beskrivning av hans moral 

och hur man ska vara för att klara sig som utsatt barn. Till en början trodde jag att mycket av 

det som skulle beskrivas i boken skulle vara hur svårt och hur synd det var om Alling och 

hans bror, men tvärtom så beskrivs det inte så. Förutom att skriva fram den moral som jag 

som läsare uppfattar att Alling har, skrivs det också fram att det går att överleva som barn 

under tuffa omständigheter. Det går att överleva och till och med ha lite roligt under 

fylleslagen, det går att gå ut och cykla fast han vet att han kommer bli misshandlad några 

timmar senare. Detta framstår vid en första anblick som absurt men vid närmare eftertanke 
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bidrar det också till att jag får förståelse för varför man vill skriva om sin barndom trots att 

den ligger långt bak i tiden, och trots att man tagit revansch på livet och blivit framgångsrik 

skådespelare som i Allings fall. Det som Alling ger är på sätt och vis en överlevnadsguide. En 

guide som vittnar om att det går att överleva. Jag frågar mig dock vad det säger dem som inte 

har Allings mod och moral. Här kan det tänkas att delar av den grupp Alling representerar i 

stället tappar modet ännu mer. Såklart finns det fler sätt att överleva en svår uppväxt på än det 

Alling beskriver, men en fara jag ser med att Alling skriver den här boken som välkänd 

svensk skådespelare, är att de som ser upp till honom också kanske ser hans sätt att överleva 

som det enda rätta.  

       Jag tror att det här är en undersökning som kan finna många olika vägar framåt. Något jag 

skulle finna intressant att se är en jämförelse av två självbiografier skrivna av nu vuxna 

maskrosbarn ur ett genusperspektiv. Kommer en kvinnlig författare att i stället för den 

manliga tapperhetsretoriken använda sig av den mer kvinnliga retoriken som värdesätter 

omsorg och som Parker visar håller på att få ett allt starkare fotfäste inom självbiografierna 

(Parker 2016, s.123-124). En återkommande fundering som varit med mig under skrivandets 

gång har varit om många av de överlevnadsstrategier Alling skriver om i boken fungerar just 

eftersom han är pojke/man. Jag frågar mig om dessa skulle fungera lika väl för en 

flicka/kvinna att använda sig av? Det vore således intressant att jämföra en självbiografi av en 

kvinnlig respektive en manlig författare för att se eventuella likheter och skillnader som kan 

påvisas vad det gäller självpresentation i förhållande till vad de går igenom.  
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