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Abstract 

I denna kandidatuppsats undersöks berättelsers retoriska funktion i tidningen Situation Sthlm. 

Huvudsyftet är att undersöka om och i sådana fall hur berättelserna i tidningen bidrar till att 

uppnå tidningens publicistiska målsättning. I det ingår det underordnade syftet att undersöka 

om och i sådana fall hur berättelserna bidrar till att skapa identifikation hos läsarna. Materialet 

består av sex stycken berättelser som är tagna ur olika nummer av tidningen och samtliga 

berättelser handlar om hemlösa människor som själva är försäljare av tidningen. Uppsatsen 

bygger på teorier om vad en berättelse är, berättelsers retoriska funktion samt teorier om 

identifikation. Analyserna är gjorda efter Sonja K. Foss modell för narrativ analys om än i 

något reviderade version då inte alla analyskategorier som finns med i originalmodellen 

används i uppsatsen. Uppsatsen visar på att samtliga berättelser har potential att skapa 

identifikation och att bidra till den publicistiska målsättningen i någon mån men de berättelser 

som har potential att engagera flest läsare är de som är specifika på flera olika nivåer. Detta 

uppnås dels genom att ge detaljerade beskrivningar av miljöer och dels genom att 

karaktärerna skildras på ett mångdimensionellt och nyanserat sätt i kombination med att deras 

handlingar upplevs som motiverade och begripliga. Även användandet av topiker är centralt 

för att uppnå det retoriska syftet. Genom att vissa av berättelserna erbjuder läsarna flera olika 

topiker (mentala mötesplatser) minskar risken att vissa läsargrupper exkluderas. 

 

Nyckelord: Berättelse, narrativ, hemlös, Situation Sthlm, retoriskt potential, 

identifikation, retorik, publicistisk målsättning  

 

This Bachelor thesis investigates the rhetorical function of stories published in the Stockholm 

based street newspaper, Situation Sthlm. The main purpose of the study is to investigate if, 

and in such a case how, the stories aid in obtaining the goals set by the newspaper with 

regards to their publishing criteria. A subordinate purpose to that is to investigate if, and in 

such a case how, the stories aid in creating a sense of identification for the readers. The 

materials used, include six stories retrieved from several different issues of Situation Sthlm, 

and in common each story depicts a homeless person who works as a vendor for the street 

newspaper. The thesis utilizes several different theories aimed at describing the concept of 

stories, the rhetorical function of stories as well as theories regarding the concept of 

identification. The model for narrative analysis established by Sonja K. Foss, has been applied 

for the analyses performed in this study, the model has however been slightly reduced due to 

the exclusion of certain categories that are included in the original model. It is concluded in 
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this thesis that the six stories analyzed all have the potential of creating a sense of 

identification for the reader and that they, to an extent, contribute to the newspaper’s 

publishing criteria. Nevertheless, the stories that have the potential of capturing the largest 

amount of readers are those that include several different levels of specificity. This is partially 

achieved through highly detailed descriptions of the milieus in which the story takes place and 

partially through highly nuanced and multi-dimensional character portrayals in combination 

with creating an essence of the character’s actions as being well motivated and 

comprehendible. The usage of topos is also crucial in order to achieve the rhetorical aims in 

the stories analyzed. By offering an array of topos (fictional meeting places), which was the 

case for some of the stories, there is a reduced risk of excluding certain categories of readers. 

Keywords: Story, narrative, homeless, Situation Sthlm, rhetorical potential, sense of 

identification, rhetoric, publishing criteria 
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1. Inledning och bakgrund 

Som Stockholmare stöter jag ofta på Situation Sthlms tidningsförsäljare. Ofta är jag jäktad när 

jag möter dem mitt i vardagsrushen så det är långt ifrån alltid jag stannar och köper en 

tidning. Jag övertygar mig själv om att jag inte hinner, att jag ska köpa tidningen senare. Men 

det finns också en annan anledning än tidsbrist som gör att jag inte köper tidningen: Denna 

utsatta och marginaliserade grupp människor som på många sätt lever utanför det samhälle 

som majoriteten av oss lever inom har blivit en del av vardagen. Deras berättelser drunknar i 

miljontals andra berättelser som finns i Stockholmsmyllret.  

Situation Sthlm har en publicistisk målsättning som lyder: ”Situation Sthlms publicistiska 

målsättning är att skapa debatt och opinion runt frågor som rör den sociala verksamhetens 

målgrupp - hemlösa människor.” 

På tidningens hemsida står att läsa att Situation Sthlm har 158 000 läsare varje månad och 

att den är den enda tidningen i Stockholm vars syfte är att uppmärksamma de hemlösas 

situation. Tidningen hävdar att de är nyhetsledande i landet inom de sociala frågor som rör 

hemlöshet och att de skriver om hemlöshet och utanförskap ”med ett vidare perspektiv än 

andra medier (situationsthlm.se 2012).” 

Tidningen har ett brett innehåll bestående av artiklar, reportage, insändare, personporträtt, 

recensioner, krönikor mm. Det är dels journalister som skriver i tidningen men även hemlösa 

eller på annat sätt socialt utsatta personer får komma till tals i många av texterna. I vissa fall 

är de själva skribenter och i andra fall delar de med sig av erfarenheter och berättelser via en 

skribent. 

Med denna uppsats undersöker jag hur berättelserna som finns med i Situation Sthlm 

bidrar till tidningens publicistiska målsättning. Anledningen till att jag valt att fokusera på just 

berättelser är att de som Jerome Bruner skriver kan få det familjära och invanda att verka 

främmande igen (Bruner 2003:9) och min hypotes är att tidningen måste lyckas ruska om 

läsarna och få dem att se de hemlösa och deras situation med nya ögon för att kunna uppnå 

den publicistiska målsättningen. De flesta av oss har kännedom om att vi har en grupp 

hemlösa personer i Stockholm så det som hindrar människor från att engagera sig är nog i 

många fall inte bristande faktakunskaper om gruppen utan snarare en bristande känslomässig 

koppling och förståelse för de enskilda individernas livssituation.   

Jag är intresserad av om och i sådana fal hur tidningen lyckas åstadkomma ett 

perspektivbyte hos läsarna och då blir berättelserna särskilt intressanta eftersom de har en 
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unik förmåga att skapa förståelse för det okända. Lennart Hellspong beskriver berättelsers 

styrka gentemot ett vanligt argument: 

 

En berättelse kan vara åskådlig och konkret på ett helt annat sätt än ett naket argument. 

Därigenom kan den också finna en väg ner till undermedvetna och förrationella plan dit ett 

vanligt (propositionellt) argument inte når. På så sätt kan en berättelse förskjuta själva den 

position, den erfarenhetsbetingade utsiktspunkt, från vilken vi betraktar en fråga. I sin tur kan 

det öppna oss för argument som vi inte skulle vara mottagliga för annars. (Hellspong 2000:29) 

 

Enligt detta sätt att resonera utgör berättelserna i tidningen en grundförutsättning för att kunna 

lyckas med den publicistiska målsättningen, då de kan förskjuta läsarnas erfarenhetsbetingade 

utkikspunkt och på så sätt göra dem mer mottagliga för argument och andra typer av budskap 

i tidningen.  

En annan anledning till att jag valt att fokusrea på berättelser är att de som Alexa 

Robertsson hävdar med stöd i Carlisle (1994) kan vara intressanta att studera eftersom ” det 

möjliggör för forskare att vara mer mottagliga för eller medvetna om rösterna från samhällets 

marginaliserade – röster som dränks av de mäktiga och de som företräder konventionerna 

(Bergström och Boréus 2005:226).” Eftersom tidningens publicistiska målsättning är att väcka 

debatt och opinion kring hemlösa, som är just en sådan marginaliserad grupp så borde 

berättelser utgöra ett viktigt retoriskt redskap inte bara för att nå forskare utan även andra 

grupper av läsare. 

Kenneth Burke menar att för att kunna övertyga och skapa attityder hos andra människor 

eller få dem att handla är det nödvändigt att skapa identifikation hos dem (Kjeldsen 

2008:248). Detta innebär att jag för att kunna besvara frågan om och i sådana fall hur 

berättelserna i tidningen bidrar till den publicistiska målsättning måste jag även undersöka om 

och hur berättelserna lyckas med att skapa identifikation hos läsarna. Det är inte helt 

oproblematiskt för en retor att försöka få en viss publik att identifiera sig med en grupp som är 

utsatt och förknippad med många negativa konnotationer. Därför undersöker jag i uppsatsen 

om och i sådana fall hur tidningen hanterar denna svårighet.  

Jag kan givetvis inte säga något om hur läsarna faktiskt mottar berättelserna eftersom detta 

skulle kräva en undersökning som innefattade läsarnas reflektioner och reaktioner på 

berättelserna vilket inte ryms i denna uppsats. Jag kan endast föröka ge en ökad insikt om 

vilka möjligheter berättelserna har att uppfylla det retoriska syftet att skapa identifikation och 
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väcka debatt och opinion kring frågor som rör den sociala verksamhetens målgrupp - hemlösa 

människor. 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i sådana fal hur Situation Sthlm 

använder sig av berättelser för att uppnå tidningens publicistiska målsättning som lyder: 

”Situation Sthlms publicistiska målsättning är att skapa debatt och opinion runt frågor som rör 

den sociala verksamhetens målgrupp - hemlösa människor.” 

Den övergripande frågeställningen för denna uppsats blir följaktligen: Bidrar berättelserna i 

Situation Sthlm till att uppfylla tidningens publicistiska målsättning och i sådana fall hur gör 

de det? 

För att kunna besvara denna fråga måste jag även besvara den underställda 

frågeställningen: Lyckas berättelserna i Situation Sthlm skapa identifikation hos läsarna och i 

sådana fall hur gör de det? Denna fråga är nödvändig eftersom jag enligt Burkes teorier utgår 

ifrån att en retoriker måste skapa identifikation med sin publik för att kunna övertyga om ett 

budskap. 

Jag kommer att undersöka likheter och skillnader mellan de olika berättelserna för att 

upptäcka generella drag som påverkar deras retoriska potential.  

3. Tidigare forskning 

Att redogöra för tidigare forskning inom berättelsefältet i allmänhet bedömer jag som fåfängt 

då fältet är enormt och då berättelser har studerats inom så många olika områden. Tidigare 

berättelseforskning som har relevans för denna uppsats teoretiska bas presenteras nedan i 

kapitel 4.  

Trots forskningsfältets stora omfång har jag i mina sökningar inte kunnat hitta någon 

tidigare forskning på hemlösa människors berättelser och än mindre på berättelser i Situation 

Sthlm. Det tycks överhuvudtaget finns mycket lite forskning som är gjord på tidningen. Dock 

bör Jan Magnussons avhandling ”Ny situation – ny organisation: gatutidningen Situation 

Sthlm 1995-2000 nämnas”. I den gör han en fallstudie av hur Situation Sthlm först som ny 

tidning försökte skaffa de resurser tidningen behövde för att kunna vara en gatutidning genom 

att härma den engelska motsvarigheten The Big Issue och hur den sedan genom sitt 

korporativa anspråk på att vara med och dela på offentliga resurser alltmer kom att härma det 

lokala hemlöshetsfältets organisationer. Avhandlingen är inte inriktad på vara sig berättelser 
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eller retorik utan på organisationsteori och politisk sociologi och på så sätt skiljer den sig helt 

och hållet från denna uppsats vad gäller både teori, metod och syfte.  

Helena Blomberg har skrivit boken Sociala problem och socialpolitik i massmedier. I den 

skriver hon vad massmedia betyder för sociala problem och socialpolitik. Boken tar ur olika 

vinklar upp massmediernas betydelse för att forma allmänhetens och beslutsfattarnas 

världsbild. I boken tar hon upp mediebilden av olika utsatta grupper som invandrare, 

brottoffer och utsatta barn men hon behandlar även hur tidskrifter för hemlösa behandlar 

hemlöshetsfrågor. Blomberg använder sig av olika metoder att analysera text som kvantitativ 

innehållsanalys och textnära diskursanalyser. Även om boken inte fokuserar på berättelser så 

ligger fokuset på vilken bild massmedierna förmedlar av utsatta grupper helt i linje med 

fokuset för denna uppsats.  

4. Teori 

I detta avsnitt behandlas de teoretiska utgångspunkterna för analyserna och besvarandet av 

frågeställningarna. Avsnittet tar upp olika definitioner av narrativ, narrativers retoriska 

funktion, identifikation och hur narrativer används för att skapa identifikation. 

När jag valt ut analysmaterialet har jag utgått ifrån ett stort antal artiklar som inte bara 

innehåller berättelser utan även andra typer av språkliga framställningssätt som exempelvis 

argument och beskrivningar. Eftersom jag valt att endast fokusera på berättelser så har jag 

använt Sonja K. Foss definition av en berättelse för att skilja ut narrativen i texterna. Det finns 

en mängd olika definitioner av vad en berättelse är och dessa skiljer sig ofta åt och i vissa fall 

motsäger de till och med varandra. I detta avsnitt tar jag upp några för uppsatsen relevanta 

definitioner och sedan redogör jag för den definition jag har valt att utgå ifrån och varför.  

För att kunna bedöma berättelsernas förutsättningar att uppfylla det retoriska syftet utgår 

jag ifrån teorier om berättelsers retoriska funktion, det vill säga hur berättelser kan användas 

för att argumentera för ett visst budskap.  

I detta avsnitt kommer jag även belysa Burkes teorier om identifikation. För att retoriskt 

kunna övertyga en publik om ett visst budskap är det enligt Burke en förutsättning att 

retorikern lyckas skapa identifikation. Detta kommer jag att ha som utgångspunkt i mina 

analyser och i min bedömning av berättelsernas retoriska potential att uppfylla tidningens 

publicistiska målsättning.  
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4.1 Narrativ 

Strukturalismen är en central strömning i studiet av narrativ och en av de mest tongivande 

strukturalisterna är Vladimir Propp som skrev Undersagans Morfologi. Propp undersökte 

strukturen för ryska sagor av typen ”undersaga”. Efter att ha analyserat 100 sagor hittade han 

en gemensam struktur hos sagorna som han beskrev i termer av en sekvens av 

handlingsfunktioner och en uppsättning agentroller. Propp urskilde 7 olika roller och 31 olika 

handlingsfunktioner. Med dessa handlingsfunktioner menade han både aktörernas handlingar 

och konsekvenserna av dessa handlingar för berättelsen. Enligt Propp finns det endast en 

möjlig linjär ordning av dessa handlingsfunktioner. Man kan utesluta vissa funktioner men 

inte kasta om ordningen.  

En annan tongivande strukturalist som byggde vidare på Propps idéer är Julien Greimas 

som skapade en generell rollstruktur för berättelser. Hans aktantmodell bygger på sex stycken 

parvis ordnade aktanter där det grundläggande aktantparet är subjekt och objekt. De binds 

samman av en begärsrelation där objektet är föremål för subjektets begär och strävanden. Det 

andra paret står i en kommunikativ relation till varandra och utgörs av Avsändare och 

Mottagare. Det sista aktantparet är enligt Greimas mindre viktigt och utgörs av Hjälpare och 

opponent. Deras uppgift är att hjälpa eller motarbeta subjektet i dess ansträngningar.  

Robertsson menar att många strukturalister beskriver narrativ som ett organiserande av 

händelser till handling (Bergström och Boréus 2005:229). Ett synsätt som går ända tillbaks till 

Aristoteles som beskrev fabeln som ett händelseförlopp och han menade att det var tragedins 

viktigaste beståndsdel: ”Viktigast av dem är kompositionen av händelseförloppet, ty tragedin 

är inte efterbildning av människor utan efterbildning av handlingar, av liv” (Aristoteles 1994: 

1450a). 

Handlingen lyfts även fram av Sonja K. Foss som beskriver händelser som ett av fyra 

kriterier för ett narrativ. Hon menar att ett narrativ består av minst två olika händelser. Dessa 

händelser kan antingen vara aktiva och uttrycka handling eller passiva och uttrycka ett 

tillstånd (Foss 2009:307). 

Det andra kriteriet för ett narrativ är att händelserna i det är organiserade efter en viss 

tidsföljd. Narrativet behöver inte vara kronologiskt berättat men det måste ange den temporala 

relationen mellan händelserna, dvs. hur händelserna relaterar tidsmässigt till varandra.    

Det tredje kriteriet för ett narrativ är att de på något sätt måste ange ett orsakssamband 

mellan olika händelser i berättelsen. Narrativ skildrar förändring och genom att skildra 

orsakssamband mellan tidigare och senare händelser i en berättelse skildrar man också denna 

förändrings natur. Jerome Bruner (2003:5) beskriver detta som att ”En peripeti en plötslig 
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vändning i omständigheterna förvandlar snabbt en rutin sekvens av händelser till en 

berättelse…”. Aristoteles beskriver peripetin som ”en omsvängning av det som sker till dess 

motsats” och att den bör utvecklas ur fabelns struktur så att den ”framstår som ett nödvändigt 

eller sannolikt resultat av det som tidigare skett (Aristoteles 1994:1452a).” Ibland kan en 

händelse i en berättelse orsaka en senare, men ibland finns inget orsakssamband av den typen 

utan istället är den tidigare händelsen nödvändig för att den senare ska kunna inträffa.  

Ett fjärde krav för narrativ enligt Foss är att de behandlar ett enhetligt ämne (Foss 

2009:308). Även denna tanke kan spåras tillbaka till Aristoteles som menade att fabeln måste 

efterbilda en enda enhetlig handling och att ”elementen i händelseförloppet bör ställas 

samman så att helheten vrickas och rubbas om ett element flyttas eller tas bort (Aristoteles 

1994:1451a).”  

Foss teoretiska kriterier för ett narrativ ligger till grund för hur jag valt ut analysmaterialet 

till denna uppsats. Kriterierna fungerar väl eftersom de gör det möjligt att skilja narrativ från 

andra typer av språkliga framställningssätt. 

Jag kommer visserligen att analysera handlingar och karaktärer i denna uppsats men jag 

kommer inte att använda Propps modell som någon mall för mina analyser då den är för 

inriktad på struktur för att kunna bidra till att besvara mina forskningsfrågor på ett önskvärt 

sätt. 

Greimas aktantmodell är relevant för uppsatsen på så sätt att jag i analyserna undersöker 

huruvida huvudpersonerna i berättelserna har funktionen av subjekt eller objekt och i de fall 

de utgör subjekt undersöker jag vilka objekt de strävar efter och på vilket sätt de gör det. 

Dessutom undersöker jag om bikaraktärerna i berättelserna har funktionen av hjälpare eller 

opponent, som jag dock väljer att kalla antagonist, och vilken inverkan dessa får på 

berättelsernas retoriska potential.    

4.2 Narrativs retoriska funktion 

Robert Rowland (Kuypers 2009:122) menar att narrativ har en unik förmåga att skapa ett 

perspektivbyte hos publiken: Narrativ fungerar bättre än någon annan retorisk form för att 

rycka oss ur vår egen tid och kultur och placera oss i en annan kultur. Rowland (Kuypers 

2008:120) talar om att berättelser kan förflytta oss bort ifrån här och nu till platser som är 

väldigt olika från vår egen värld vilket inte är möjligt att åstadkomma med statistik och fakta, 

då dessa visar på det abstrakta och generella samband och riktar sig i första hand till förnuftet.  

Berättelser kan användas som konkreta exempel för att göra abstrakta värderingar 

hanterliga och begripliga (jfr. Kjeldsen, 2008, s. 229 ff.)  
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Narrativ har enligt Foss tre grundläggande egenskaper som skapar engagemang: de är 

delbara, specifika (särskilda) och personliga. 

Genom att beskriva specifika detaljer och dela med sig av personliga erfarenheter inbjuder 

berättaren åhörarna att koppla sina egna erfarenheter till berättarens. På så sätt gör berättaren 

de erfarenheter som finns i berättelsen till åhörarnas (Foss 2009:308-309).  

Narrativ involverar publiken på sätt som andra former av diskurs inte gör eftersom de är 

delbara. Den berättade världen är en delad värld eftersom den är en gemensam prestation av 

publiken och berättaren. För att uppleva den berättade världen måste både berättaren och 

publiken känna till berättelsens diskursiva form och förstå berättelsens mening. Denna 

koppling sänder ut ett metameddelande mellan kommunikatörerna som därigenom upplever 

att de delar kommunikativa konventioner och lever inom samma diskursiva värld (Foss 

2009:309). 

Den personliga subjektiva utvärderingen som uppstår när en lyssnare eller läsare deltar i en 

berättelse är ett annat sätt på vilket narrativ form skapardelaktighet och engagemang. Narrativ 

är alltid engagerade i frågan om något är rätt eller fel så berättaren inbjuder publiken att dela 

den moraliska utvärderingen som erbjuds av den narrativa världen. När de överväger 

berättarens utvärderande omdömen så engagerar de sin egna etiska och moraliska läggning, 

därigenom tillhandahålls ett annat medel av inblandning i berättelsen (Foss 2009:309).  

Rowlands menar att vad som är en bra intrig i en berättelse och vad som är en sann 

berättelse kan var två helt olika saker. I verkligheten kan t.ex. den största konflikten ske i 

början av en intrig vilket inte skulle fungera bra i en berättelse där konflikten bör nå sin 

klimax i slutet av berättelsen i form av en peripeti. Detta innebär att ur en retorisk synvinkel 

är vissa budskap mer lämpade än andra att presenteras som narrativ (Kuypers 2009:120).  

En berättelses huvudhandling fokuserar på en eller flera protagonister. Eftersom det finns 

en protagonist så måste det även finnas en antagonist vars narrativa funktion är att skapa 

konflikt som driver handlingen framåt. Ofta är antagonisten en person som slåss mot 

protagonisten, men antagonisten kan även vara miljön eller en svaghet inuti protagonisten. 

Det måste råda ett någorlunda jämt styrkeförhållande mellan protagonisten och antagonisten 

för att berättelsen ska vara intressant (Kuypers 2009:118). Denna jämvikt i styrkeförhållande 

går endast att styra helt och hållet i fiktiva berättelser. I berättelser som gör anspråk på att 

bygga på verkliga händelser går inte alltid detta styrkeförhållande att balansera ut vilket skulle 

kunna påverka deras retoriska verkan.  
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Rowland menar att berättelser har en persuasiv funktion som handlar om att människor 

skapar narrativ för att övertyga en publik om en viss narrativ syn på världen. Den retoriska 

funktionen uppfylls, enligt Rowland, av berättelser på fyra olika sätt. 

Den första funktionen är att behålla publikens uppmärksamhet. En viktig förutsättning för 

att behålla publikens uppmärksamhet är att narrativet uppfattas som trovärdigt. Trovärdighet 

är dock inte samma sak som sanning i detta fal. Ett narrativ måste inte vara sant för att 

uppfattas som trovärdigt.  

Den andra retoriska funktionen enligt Rowland är att skapa en känsla av identifikation 

mellan publiken och berättaren eller karaktärerna i narrativet. Narrativ kan få oss att se 

världen genom ögonen på personer som lever i en helt annan verklighet än oss själva. På så 

sätt kan handlingar som annars skulle te sig som obegripliga för publiken bli begripliga och de 

kan förstå att ”jag är som han eller hon” (Kuypers 2009:122).  

Den tredje retoriska funktionen som Rowland beskriver är att bryta ner barriärer och 

rycka läsarna ur deras egen tid och kultur och placera dem i en annan kultur (Kuypers 

2009:122).   

Den fjärde persuasiva funktionen av narrativ är att fungera som ett retoriskt medel för att 

använda sig av värden och behov för att skapa en stark emotionell reaktion. Narrativet skapar 

denna emotionella reaktion för att berättelsen länkar direkt till ett grundläggande värde som 

t.ex. liv eller ett grundläggande behov som t.ex. trygghet (Kuypers 2009:123). 

Walter R. Fisher utvecklade två principer för att testa narrativa skäl: narrativ sannolikhet 

och narrativ trohet. Han definierade narrativ sannolikhet som en standard för att testa ”vad 

som utgör en koherent berättelse.” Narrativ sannolikhet involverar tre relaterade sätt att testa 

koherens: strukturell koherens, som innefattar att testa narrativs inre konsekvens, materiel 

koherens, som innefattar ”att jämföra och kontrastera berättelser som är berättade i olika 

diskurser, och karaktärologisk koherens som testar konsekvensen i karaktärernas handlingar.” 

Som ett tillägg till narrativ sannolikhet så argumenterade Fisher för att kritikern skulle ta 

med standarden för narrativ trohet som testar ifall historierna de tar del av upplevs som sanna 

i förhållande till berättelserna de känner som sanna i sina liv (Kuypers 2009:124). Fisher 

menar att om en berättelse förnekar en persons självuppfattning så spelar det ingen roll vad 

den säger om världen (Fisher1984:279).  

Berättelsers kapacitet att binda människor till grupper och individer som lever ett 

annorlunda liv än de själva gör är också en viktig teoretisk utgångspunkt i uppsatsen då 

förmågan att åstadkomma ett perspektivbyte borde vara central när det gäller att skapa 

förståelse för en utsatt grupp som hemlösa. 
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Även det faktum att berättelser är specifika är intressant i sammanhanget då jag har en 

hypotes om att bristande engagemang i utsatta gruppers situation ofta kan bero på att man 

saknar en känslomässig koppling till specifika individers livsöden inom en viss grupp snarare 

än att man har en bristande kännedom om fakta och statistik gällande gruppen som helhet.  

I berättelserna som analyseras måste berättaren förhålla sig till att de bygger på verkliga 

händelser vilket betyder att hon är inte fri att utforma dramaturgin och intrigen helt efter eget 

tycke. Det är något som skulle kunna begränsa berättelsernas kvalité då händelserna de består 

av inte alltid går att inordna i ett mönster som uppfyller kriterierna för en bra berättelse.  

4.3 Identifikation 

Kenneth Burke beskriver retorikens grundläggande funktion som ”mänskliga aktörers 

användning av ord för att skapa attityder eller framkalla handling hos andra aktörer” 

(Kjeldsen 2008:247). En grundförutsättning för att kunna åstadkomma detta är enligt Burke 

identifikation. Han menar nämligen att du bara kan ”övertala eller övertyga en människa om 

du kan tala hennes språk i tal, gestik, tonalitet, ordning, attityd, idéer och identifiera ditt sätt 

att vara med hennes (Kjeldsen 2008:248).”  

Burke menar att identifikation kompenserar uppdelning mellan olika grupper. Om 

människor inte var åtskilda från varandra så skulle det inte behövas några retoriker som 

proklamerade deras likheter (Burke 1989:182). Burke beskriver detta som att A är inte 

identisk med sin kollega B. Men i den mån som deras intressen förenas, identifieras A med B. 

A kan även identifiera sig med B när deras intressen inte förenas, om han antar att de gör det, 

eller övertalas att tro så (Burke 1989:180).  

Ulrika Olausson (2009:139) beskriver i boken Mediesamhället centrala begrepp hur 

identifikationen är situationsbunden vilket gör att en individ kan anse sig ingå i flera olika 

gemenskaper. En sådan identifikation bygger på en gränsdragning mot de ”andra”, ett 

skapande av Vi och Dom. Precis som Burke menar hon att en uppdelning mellan grupper är 

central för identifikationen.  

Jens Kjleldsen skriver att i den mån vi kan identifiera oss med andra delar vi dessa 

människors intressen och motiv. Även om människor är olika och åtskilda så är de alltid lika 

på något sätt. Det går alltid att hitta likheten på någon nivå och därför kan man alltid skapa 

identifikation genom retorik. Han menar också att identifikation kan användas som ett medel 

för att uppnå ett mål. Liksom retorikens topiker handlar det om att hitta gemensamma mentala 

mötesplatser med publiken utifrån vilka man kan påverka dem i den ena eller andra riktningen 

(Kjeldsen 2008:250).  
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Rowland talar om två olika typer av protagonister som har olika funktioner i skapandet av 

identifikation. Protagonisten kan vara en av oss och tjäna den retoriska funktionen att skapa 

gemenskap med publiken och protagonisten kan vara större än oss och fungera som en modell 

för handling. När protagonisten är en av oss är hens retoriska funktion att skapa identifikation 

(Kuypers 2009:119). 

Med dessa teorier som utgångspunkt undersöker jag hur Situation Sthlm lyckas beskriva 

intressen som är gemensamma för läsarna och huvudpersonerna i berättelserna, eller med 

andra ord om tidningen lyckas hitta gemensamma mentala mötesplatser med sina läsare och 

därigenom använder identifikation som ett medel för att uppnå den publicistiska 

målsättningen. 

5. Metod 

För analyserna har jag valt ut sex texter ur Situation Stockholm som alla uppfyller Foss fyra 

kriterier för en berättelse.  

Samtliga texter kommer ifrån två specifika inslag i tidningen som återkommer i varje 

nummer. Det en heter ”Min Plats” och går ut på att försäljare av Situation Stockholm får 

berätta om en favorit plats. Det andra inslaget handlar också om en försäljare av tidningen 

men med den variationen att det ibland handlar om personens jobb eller före detta jobb och 

ibland om personens boende. 

Burkes teorier om identifikation kommer inte att användas som en analysmodell men 

däremot som ett intellektuellt raster vid tolkningen av analysresultaten och besvarandet av 

forskningsfrågorna.    

Som analysmodell kommer jag att använda Sonja K. Foss modell för Narrativ analys men 

dock i en reviderad version där jag endast tar med vissa delar av hennes metod som är 

användbara och relevanta för mitt undersökningsmaterial och mina forskningsfrågor. I min 

tolkning av resultaten kommer jag att ta stöd av de teorier som presenterades i teoriavsnittet 

om identifikation och narrativ retorik. 

Anledningen att jag har valt att använda mig av narrativanalys är att denna metod ger en 

ingående och mångfacetterad analys av berättelserna där många aspekter av narrativet tas i 

beaktande.  

Foss analysmodell är uppdelad i tre steg där det första steget är att analysera målet med 

berättelserna. Det vill säga den handling historien verkar ämnad att utföra i omvärlden 
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Det andra steget går ut på att identifiera olika funktioner i berättelsen och hur dessa 

funktioner bidrar till att uppnå berättelsens huvudmål. I det tredje steget bedöms narrativet 

efter dess specifika mål. I följande avsnitt går jag igenom mer i detalj hur jag tillämpat 

analysmetoden och de två första stegen. Det tredje steget utgörs av uppsatsens diskussion och 

slutsats där jag försöker besvara forskningsfrågorna utifrån analysresultaten  

5.1 Målet med berättelsen 

Foss beskriver denna del av analysen som analytikerns bästa gissning om vad som är 

berättelsens mål och vilka konsekvenser den vill skapa i sin omvärld. Det går inte att komma 

fram till en absolut sanning med ”stort S” angående vilket huvudmål en berättelse har utan 

bara ett möjligt huvudmål av flera. För att komma fram till detta kan man analysera 

situationen i vilken berättelsen berättas, vem historieberättaren är och vilka publiken är (Foss 

2009:311).  

I detta fall finns dock en övergripande målsättning formulerad i form av tidningens 

publicistiska målsättning. Därför är det rimligt att anta att de berättelser som finns med i 

tidningen är tänkta att bidra till att uppfylla den målsättningen och för att göra det måste de 

enligt tidigare presenterade teorier även skapa identifikation hos läsarna. Därför kommer jag 

att utgå ifrån att detta är huvudmålen med berättelserna. 

 Däremot kan det naturligtvis finnas flera underliggande målsättningar. Skribenten som är 

berättare kan ha personliga målsättningar med att berätta berättelserna som bara hon känner 

till. Hon skulle exempelvis kunna ha ett särskilt personligt engagemang i de hemlösas 

situation eller ett egenintresse av att framstå som en bra berättare av karriärsskäl. Detta är bara 

två påhittade exempel på tänkbara underliggande motiv av den typen som bara berättaren 

själv kan känna till. Den typen av motiv är dock inget jag försöker belysa med analyserna då 

jag bedömer att det lätt kan leda till spekulationer och dessutom inte bidrar till att besvara 

mina forskningsfrågor på ett önskvärt sätt.  

5.2 Identifiera olika funktioner i berättelsen 

Nästa steg i analysen är att analysera olika funktioner i berättelserna för att undersöka hur 

dessa funktioner bidrar till den påverkan berättelserna är ämnad att göra på sin omvärld (Foss 

2009:312). De funktioner jag analyserar i uppsatsen är: platser, orsakssamband, temporala 

relationer, teman, karaktärer, handlingar och händelser. Dels undersöker jag berättelserna med 

dess funktioner var för sig och dels undersöker jag och resonerar kring avvikelser och 

samband mellan de olika berättelserna.  
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Här nedan ger jag en kort beskrivning av de olika funktionerna och redogör för vilka 

aspekter av dem som jag har valt att fokusera på i analysen.     

5.2.1 Plats 

Jag undersöker med vilken detaljrikedom och med vilka känslor platserna beskrivs i 

narrativen. Genom att synliggöra platsernas funktion i berättelserna så försöker jag utröna hur 

väl de bidrar till berättelsernas retoriska syfte, det vill säga den verkan de är avsedda att ha på 

läsarna. I analyserna undersöker jag även hur platserna påverkar händelseförloppet och hur 

platserna är kopplade till huvudpersonerna och deras handlingar. 

5.2.2 Karaktärer, handlingar och händelser 

Funktionerna karaktärer och händelser kan enligt Foss modell behandlas separat men eftersom 

vi förstår karaktärer genom deras handlingar och erfarenheter väljer jag att behandla 

karaktärer, handlingar och händelser i samma avsnitt. Jag undersöker om huvudpersonerna 

beskrivs som handlande karaktärer som styr berättelsens handling eller om de är passiva och 

offer för yttre händelser. Dessutom undersöker jag hur huvudpersonerna värderar sina egna 

handlingar och de händelser de drabbas av och om de genomgår en karaktärsutveckling på så 

sätt att ändrar sitt sätt att handla under berättelsens gång. 

Foss använder begreppet kernels för att beskriva de stora händelserna i en berättelse, vilket 

jag väljer att översätta till kärnhändelser. Dessa utgör kritiska punkter i en berättelse som 

framtvingar rörelse i en specifik riktning. Dessa kan inte utelämnas ur narrativet utan att 

förstöra dess koherens och mening. Foss beskriver också mindre händelser i berättelsen och 

kallar dessa för satellites, vilket jag väljer att översätta kort och gott som satelithändelser. Det 

är utvecklingen av de val som gjorts vid kärnhändelserna. Deras uppgift är att fylla ut, 

utarbeta och slutföra kärnhändelserna. Dessa mindre händelser kan tas bort ur narrativen utan 

att förstöra det grundläggande händelseförloppet däremot påverkas narrativens form och 

retoriska effekt om de försvinner (Foss 2009:313).   

En annan aspekt jag fokuserar på är vilka roller, i form av antagonist, protagonist och 

hjälpare, karaktärerna får i berättelserna. Jag undersöker också med vilket djup de olika 

karaktärerna gestaltas, om de framstår som mångdimensionella och mänskliga eller som platta 

och stereotypa. Vid karaktärsanalyserna tar jag även tidningens sätt förhålla sig till stereotypa 

föreställningar och förväntningar om gruppen hemlösa i beaktande. Viveca Adelswärd 

beskriver hur alla möten kan förstås som en scen där deltagarna, mer eller mindre medvetet, 

tolkar och iscensätter den roll som valts av eller åt dem. I sin rolltolkning lägger de in sådant 

som de har anledning tro får den andre att uppfatta dem på ett önskat sätt. Vissa drag tonas 
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ned och läggs i skugga, andra belyses kraftfullt eller milt (Adelswärd 1996:137). Frågan är 

hur denna mekanism påverkar karaktärsskildringarna och därigenom berättelsernas retoriska 

syfte. 

5.2.3 Temporala relationer 

När de gäller narrativens temporala relationer undersöker jag hur den narrativa tiden används 

för att emfasera vissa händelser och för att skapa dramatiska effekter. Jag undersöker vilka 

tidsperioder i berättelsen som får mycket utrymme och vilka tidsperioder som får mindre 

utrymme eller inte återberättas alls. Genom att analysera den tidsmässiga prioriteringen kan 

jag dra slutsatser om vilka aspekter och delar av berättelserna som tidningen håller fram som 

viktiga och hur detta påverkar berättelsernas retoriska potential.  

Jag undersöker även relationen mellan dåtid, nutid och framtid i berättelserna för att kunna 

dra slutsatser kring hur denna påverkar berättelsens retoriska potential. 

Dessutom analyserar jag om berättelserna är kronologiskt eller fragmentariskt berättade 

och vilka konsekvenser det får för dess begriplighet och för dess dramatiska effekt.   

5.2.4 Orsakssamband 

Genom att analysera orsakssambanden i berättelserna belyser jag relationen mellan orsak och 

verkan. Det är relevant för forskningsfrågorna om berättelserna fokuserar på orsakerna till 

vissa effekter eller om de fokuserar mest på effekten. Jag undersöker även om orsakerna är 

kopplade till huvudkaraktärernas handlingar eller till faktorer som står utom deras kontroll. 

5.2.5 Teman 

Analysen av teman kan ses som en slutsats av analyserana av de andra funktionerna. Jag 

undersöker om det finns vissa återkommande teman i berättelserna och hur valet av teman och 

framställningen av dessa kan påverka publikens möjlighet till identifikation och till att 

engagera sig. 

På ett sätt har berättelserna redan tilldelats ett tema genom deras rubricering. Jag fäster 

dock ingen större vikt vid detta utan jag utgår ifrån textanalyserna när jag söker berättelsernas 

huvudteman eftersom jag anser att rubriceringen, som är snarlik för varje berättelse, inte 

representerar de teman som är specifika för varje enskild berättelse.  

6. Material 

Materialet består av sex stycken berättelser som är hämtade ur sex stycken artiklar i Situation 

Stockholm. En av artiklarna heter MIN PLATS (nr 162, februari 2011, årgång 16, s 46) och är 



19 
 

hämtad ur ett återkommande avsnitt i tidningen som alltid heter ”MIN PLATS”. I detta avsnitt 

får försäljare av Situation Stockholm berätta om en favorit plats. 

De andra fem berättelserna kommer från artiklarna: HEMMA HOS ADDE (Nr 154, 

februari 2010, Årgång 15,s 45), HEMMA HOS ALLAN (Nr 167, juli 2011, Årgång 16, s 47), 

MONICAS JOBB (Nr 160, december 2010, Årgång 15, s 47), JOBBET SIGGE (Nr 163, mars 

2011, Årgång 16, s 49), AHMADS JOBB (Nr 157, september 2010, Årgång 15, s 45). 

Samtliga dessa fem artiklar kommer från ett återkommande avsnitt som alltid fokuserar på en 

försäljare av tidningen och hens relation till antingen jobb eller boende.  

Dessa två typer av inslag ingår i den delen av tidningen som kallas ”Gatuplanet”. Den tar 

upp de hemlösas situation, dels genom debattartiklar i vilka experter och representanter för 

olika yrkesgrupper får komma till tals och dels genom berättelser om olika personer som är 

eller har varit hemlösa. I vissa fall är det fråga om personer som håller på att kämpa sig ur 

sociala problem som t.ex. drogmissbruk och hemlöshet och är på väg tillbaka in i samhället. I 

de berättelser som är föremål för analys i denna uppsats återges de hemlösas berättelser av en 

skribent, men det finns även avsnitt i ”Gatuplanet” där de hemlösa själva är skribenter. 

7. Avgränsningar 

Vissa delar av artiklarna är inga berättelser utan utgörs av andra typer av språkliga 

framställningssätt som exempelvis beskrivningar eller argument. Jag har valt att inte ta med 

dessa delar i analyserna då de skulle kräva en annan typ av analysmodell. 

En annan avgränsning jag har gjort är att inte ta med bilderna som tillhör artiklarna i min 

analys eftersom detta skulle kräva en tämligen omfattande semiotisk analys som inte ryms 

inom denna uppsats.   

En av funktionerna som Foss använder är berättaren. Jag har valt att inte fokusera på denna 

funktion i uppsatsen då det är en anonym skribent, som läsaren endast får veta namnet på, 

som är berättaren i berättelserna. Hon uttrycker inga egna känslor eller åsikter och värderar 

inte händelser eller karaktärer i berättelsen utan återger endast huvudpersonernas ord, tankar, 

känslor och värderingar. Det skulle därför bli oerhört svårt, på gränsen till spekulativt att 

försöka analysera en så pass osynlig berättare.   

Genre är en funktion som jag inte kommer att undersöka i uppsatsen då jag bedömer att 

den inte är relevant för materialet och forskningsfrågorna då den syftar till att gör 

genrebestämningar så som komedi, tragedi etc. 
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Jag kommer inte heller analysera läsarna och deras reaktioner på berättelserna. Därför kan 

jag endast göra antaganden om hur läsarna uppfattar berättelserna i förhållande till de 

berättelser som de finner som sanna i sina egna liv. En analys av läsarna hade förvisso varit 

relevant för att besvara forskningsfrågorna men den blir omöjlig i denna uppsats då den 

tillsammans med den befintliga narrativa analysen, skulle göra materialet allt för omfattande 

för att rymmas inom ramen för en kandidatuppsats.    

8. Analys och resultat 

I teoridelen gick jag igenom olika definitioner av narrativ och jag redogjorde för vilken 

definition jag har använt för att urskilja och välja ut lämpliga berättelser i de olika 

tidningstexterna. Jag behandlade också berättelsers retoriska funktion och dess förmåga att 

skapa identifikation hos publiken. Med dessa teorier som bakgrund kommer jag i detta avsnitt 

att redovisa och tolka analysresultaten, som jag fått fram med Foss analysmodell, av de olika 

berättelserna.  

Analysresultaten av funktionerna plats, orsakssamband, temporala relationer, karaktärer, 

händelser och handlingar redovisar jag separat var berättelse för sig. När det gäller funktionen 

tema däremot väljer jag istället att redovisa analysresultaten från de olika berättelserna 

tillsammans. Då får istället de olika teman jag funnit i berättelserna utgöra rubriker. 

Anledningen till detta är att berättelsernas teman är som en slutsats av de andra 

analyskategorierna. Genom att redovisa de olika berättelsernas teman tillsammans bedömer 

jag att resultaten blir mer överskådliga och det blir dessutom lättare att peka på samband 

mellan de olika berättelserna vad gäller centrala teman.  

8.1 Plats 

8.1.1 KARIN 

Karins berättelse handlar om hennes uppväxt i Bredäng. Genom miljöbeskrivningar målas en 

tydlig bild upp av platsen vilket underlättaren inlevelsen i berättelsen. Dessutom är platsen 

känslomässigt starkt laddad för huvudpersonen vilket hon beskriver på följande sätt: 

 

Förut tyckte jag att det var jobbigt att åka förbi Bredäng. Det var ju här jag började 

missbruka och få ångest. Men jag känner inte längre så, nu är Bredäng på något sätt 

idyll för mig. Och kult. 
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Bredäng kan ses som en metonymisk antagonist i berättelsen eftersom huvudpersonen 

förknippar denna med livsfara då hon säger att ”det är kult att ha överlevt Bredäng”. Det är 

platsen i sig som skapar de problem som huvudpersonen ställs inför. Det framgår exempelvis 

att det rådde en missbrukskultur i Bredäng genom att Karin beskriver ”pusskojan uppe i 

skogen” där hon rökte för första gången och ”cykelrummet” där killarna sniffade bensin. Hon 

berättar också att de drack mellanöl när de skulle till ”ungdomsgården”. 

Det framgår dock inte hur antagonisten, Bredäng, skapade denna missbrukskultur och hur 

den skapade problem för protagonisten Karin vilket försvårar inlevelsen. 

8.1.2 ADDE 

I Addes berättelse är avsaknaden av en trygg plats en del av konflikten i narrativet. Redan i 

ingressen berättas det att han inte haft ett hem på 26 år men att han nu har fått ett 

förstahandskontrakt i Vällingby. Han berättar hur han och hans syster under uppväxten 

flyttade hela tiden. Något som han beskriver som ”helt sjukt”. Detta skapar en möjlighet till 

identifikation då publiken får möjlighet att leva sig in i hur traumatiskt det måste vara för ett 

barn att inte få ha en fast punkt i tillvaron. Dessutom är alla platser i berättelsen förutom 

Addes nya hem negativt laddade och förknippade med tragiska händelser. Dock är platsen 

inte alls lika central i denna berättelse som i Ahmads och Karins. Det är istället omvälvande 

händelser som gör att huvudpersonen hamnar på olika platser som ”barnpsyk” och 

”fosterhem”. 

Det berättas även i berättelsen att Adde numera har en lägenhet som han är ”tvärnöjd” 

med. Detta visar på att hans liv utvecklats till det bättre vilket gör en väldigt tung berättelse 

mer hoppfull och på så sätt lättare att ta till sig för publiken. 

8.1.3 ALLAN 

En plats som spelar en avgörande roll i berättelsen om Allan är ”flumrummet” på 

ungdomsgården. Där kunde Allan och hans vänner sitta och röka brass utan att personalen 

kom in och störde. Läsaren kan visualisera bilden av ”flumrummet” som fungerar som ett 

synekdoke för den rådande synen på droger vid den specifika tidpunkten. Något som 

huvudpersonen menar var en bidragande orsak till att han började missbruka. 

En annan plats som har betydelse för huvudpersonen och dennes utveckling är ett kollektiv 

som finns med i berättelsen. Där lärde sig Allan både att meditera och att laga vegetarisk mat 

vilket gjorde att han sedan kunde arbeta som vegetarisk kock på olika platser i världen. Dessa 

platser beskrivs inte närmre utan räknas bara upp som för att illustrera ett äventyrligt och 

omväxlande liv.  
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8.1.4 MONICA 

Monicas berättelse utspelar sig i Frankrike. Trots att Monica började missbruka alkohol och 

”kom på snedden med allt” i Frankrike så ger hon inte yttryck för några negativa känslor 

kring landet. Hon säger att hon trivdes där eftersom hon har ”l´amour” i kroppen. På så sätt 

antyder hon en romantiserad bild av landet. Därigenom har platsen en liknande funktion i 

denna berättelse som den delvis har i Sigges och Allans berättelse. Nämligen att den skapar 

engagemang hos läsaren genom att framställas som något spännande och intressant och på så 

sätt utgör den en ett positivt kontrast i en annars ganska tragisk berättelse. 

8.1.5 SIGGE 

I början av berättelsen om Sigge berättas att huvudpersonen som barn ”var less på alla barn 

och fosterhem. Det hade varit så många och han hade farit så illa att han blivit hatisk mot folk. 

Han ville bort. Han skulle dra till sjöss.”  

I denna del av berättelsen är avsaknaden av en fast och trygg plats central då 

huvudpersonen har en stark önskan att komma bort från de mycket negativt laddade 

barnhemmen och fosterhemen. Det är den önskan som driver honom till att bege sig ”ut på 

sjön”. På så sätt får barnhemmen och fosterhemmen rollen av metonymiska antagonister i 

berättelsen då de får huvudpersonen att handla. 

Livet till sjöss beskrivs som mycket positivt för Sigge: ” Och det var ett härligt liv, bland 

det bästa jag upplevt. Man var fri som fågeln.” Genom bytet av plats fick Sigge ett bättre liv.  

En annan viktig plats som beskrivs i berättelsen är ”Gittans” svärföräldrars villa i Nybro. 

Detta är en viktig plats i berättelsen på så sätt att den är starkt förknippad med en ny episod i 

berättelsen och således även i huvudpersonens liv. Sigge tyckte att villan var så fin så att han 

först inte vågade gå in i den. Detta fungerar som en illustration över att Sigge inte ansåg att 

han hörde hemma i en fin miljö och att han inte har någon tidigare erfarenhet av en sådan.  

8.1.6 AHMAD 

Även i Ahmads berättelse utgör platsen metonymisk antagonist. Ahmad är född och uppvuxen 

i Iran och han beskriver landet på följande sätt: ”Det var ett dåligt samhälle med politiska 

oroligheter. Jag tyckte inte om att vara i ett sånt samhälle. Jag kan aldrig bo i Iran.”  

Samhället Iran får huvudpersonen att handla genom att fly till Dubai, men även Dubai 

spelar rollen av metonymisk antagonist eftersom det är fattigt och Ahmad tvingas att vistas 

där illegalt. Detta får Ahmad att handla återigen genom att fly till Sverige. 
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Till skillnad från Karins berättelse så framgår det tydligare hur de metonymiska 

antagonisterna påverkar huvudpersonen och därigenom blir hans handlingar motiverade och 

lättare att identifiera sig med för läsaren.     

Berättelsen innehåller också detaljerade platsbeskrivningar som bidrar till att bryta ner 

barriärer och förflytta läsaren till en okänd plats (Kuypers 2008:120):  

 

Det var stekhett. Ahmad tyckte inte om värmen men det var svårt att komma undan den 

i Dubai. Fint var det där i alla fall, åtminstone på ytan. Men om man tittade lite närmare, 

gick in i gränder eller tog sig bakom de vackra fasaderna kunde man ana fattigdom. Där 

på en bakgata i en liten butik jobbade Ahmad. 

 

Sverige är den plats i berättelsen som har den mest positiva laddningen på så sätt att den 

förknippas med hopp:  

 

Nu har jag bott här länge och jag ska leva resten av mitt liv i Sverige. Jag har en 

jobbcoach som försöker hjälpa mig att hitta ett jobb. Då skulle livet kunna ordna upp 

sig, ekonomin bli bättre, jag skulle ha semester och leva som andra människor. 

 

Sökandet efter en bra plats att leva på blir själva drivkraften i berättelsen då huvudpersonen 

flyr från en plats till en annan för att få ett bättre liv. 

8.2 Karaktärer, handlingar och händelser 

8.2.1 KARIN 

Huvudpersonen Karin Klings personlighet eller utseende beskrivs inte utan läsaren får 

framförallt lära känna henne genom de händelser hon är med om under sin uppväxt i Bredäng.  

Karin är passiv som huvudkaraktär och beskrivs endast vid ett fåtal tillfällen som en 

handlande person som påverkar händelseförloppet: ”Där rökte jag för första gången. Kom 

hem till mamma grön i ansiktet. Ändå fortsatte jag, snodde hennes Ritz och rökte utan 

filter…” och även i meningen ”Det var ju där jag började missbruka och få ångest”. I dessa 

meningar är Karin ensamt subjekt genom att hon handlar aktivt till skillnad från i meningen 

”… vi drack mellanöl när vi skulle till ungdomsgården” där hon presenterar ”drickandet” som 

en kollektiv handling och på så vis förflyttar hon delvis ansvaret från sig själv. I en annan 

central händelse beskriver Karin sig själv som helt passiv och frånsäger sig på så sätt allt 
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ansvar för det inträffade: ”…polisen hittade mig på en parkbänk och jag vaknade upp på 

Maria Pol.” 

Genom att Karin mestadels är passiv i berättelsen blir det svårt för läsaren att förstå vilka 

intressen och drivkrafter hon har och därigenom försvåras identifikation (Burke 1989:180). 

Karin berättar om flera av händelserna utan att lägga in känslor och värderingar. 

Berättelsens peripeti beskriver hon på ett koncentrerat närmast konstaterande sätt: ”Det var ett 

snabbkasst från att vara ett litet barn till att polisen hittade mig på en parkbänk och jag 

vaknade på Maria Pol.” 

Genom att huvudpersonen inte avslöjar några känslor så aktiveras läsaren att bli 

medskapande genom att använda sin fantasi och empati vilket är ett effektivt sätt att skapa 

engagemang och identifikation. Men däremot försvåras identifikation samtidigt genom att 

Karin inte redogör för orsakerna till att hon hamnade på parkbänken och sedan på Maria Pol. 

Genom att hon omnämner sig själv som ett ”litet barn” så blir hon snarare ett offer för 

händelsen än en handlande person.  

Först i slutet av berättelsen blir Karin något mer värderande:  

 

Förut tyckte jag att det var jobbigt att åka förbi Bredäng. Det var ju här jag började 

missbruka och få ångest. Men jag känner inte längre så, nu är Bredäng på något sätt 

idyll för mig. Och kult. 

 

Denna värdering fungerar som en slutsats och visar på en förändring som skett hos 

huvudkaraktären.  

Det framgår i berättelsen att det fanns en missbrukskultur i Karins bekantskapskrets och 

troligen ett grupptryck. Däremot framgår det inte i berättelsen vad som fick Karin att välja 

just den sociala gemenskapen vilket försvårar identifikation hos läsarna med Karins val av 

umgänge.  

Ingen av de mänskliga karaktärerna spelar någon central roll i berättelsen utan det är 

framförallt Bredäng som är antagonisten. Huvudpersonen Karin utmålas inte tydligt som vare 

sig hjälte eller offer och även om det framgår att hon genomgått en utveckling så får läsaren 

aldrig veta hur denna har gått till.  

8.2.2 ADDE 

I berättelsen om Adde finns det till skillnad ifrån Karins berättelse en tydlig uppdelning av 

karaktärerna i offer och förövare. Huvudpersonen Adde beskrivs främst som ett offer för olika 
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händelser och han påverkar inte händelseförloppet nämnvärt genom sina egna handlingar. Det 

börjar med att Addes familj flyttar runt hela tiden och vi kan förstå att det är föräldrarnas val 

att göra detta eftersom Adde beskriver det som ”helt sjukt”. 

Redan i andra stycket beskrivs två kärnhändelser i berättelsen som förändrar 

huvudpersonens liv på ett genomgripande sätt. Hans pappa tar livet av sig när Adde är tolv år 

gammal och bara tre månader senare hugger Addes morfar ihjäl sin egen dotter, Addes 

mamma. Både pappan och Addes morfar är antagonister i berättelsen eftersom de skapar 

svåra problem för huvudpersonen som han måste hantera.  

Detta leder till nästa kärnhändelse som är att Adde och han syster hamnade på ”barnpsyk 

och sedan fosterhem”. Huvudpersonen rycks med i händelseförloppet och är helt och hållet i 

de olika antagonisternas våld. 

Även döda ting blir besjälade och spelar rollen av metonymisk antagonist i berättelsen. I 

meningen ”Och den vägen ledde såsmåningom till hemlöshet” blir vägen en handlande 

karaktär som styr handlingen och huvudpersonen i en viss riktning. Likaså heroinet i 

meningen: ”Heroin tog över hans värld…” 

Addes offerroll skapar sympati hos läsaren då det är svårt för läsaren att ifrågasätta att de 

traumatiska händelser han drabbas av har en negativ inverkan på hans liv. Däremot så kan det 

bli svårt för läsarna att identifiera sig med Adde eftersom hans liv ligger så långt ifrån deras 

egna erfarenheter av en sannolik livsberättelse (Kuypers 2009:124).   

Huvudkaraktären utvecklas på så sätt att hans livssituation har förbättrats på ett 

genomgripande sätt i slutet av berättelsen. Denna utveckling är viktig eftersom den visar på 

att det är möjligt att göra en förändring vilket är en förutsättning för att skapa engagemang 

hos läsarna. 

Adde värderar de olika händelserna och han drar även slutsatser och kommer med åsikter. 

På så sätt styr han läsarna i vad de ska tycka och hur de bör uppfatta olika situationer. Detta 

minskar läsarnas möjlighet att bli medskapande vilket kan försvåra identifikation. Ett exempel 

på detta är när Adde berättar om konsekvenserna av att han blev nekad metadon: ”Det betyder 

att jag hade hundra gånger till på mig att ta ihjäl mig, det är ju det man håller på med när man 

är ute och strular. Det är rysk roulett hela tiden.” På så sätt frånsäger sig Adde ansvaret över 

situationen då han menar att han är offer i heroinets våld utan metadon. 

Adde skapar identifikation hos läsaren på ett effektivt sätt genom att peka på 

grundläggande mänskliga faktorer som enligt Rowland är berättelsens fjärde persuasiva 

funktion (Kuypers 2009:123): ”jag försvarar inte knark, men det är faktiskt människor, 

någons barn, det finns säkert någon som älskar varenda en.” 
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Eftersom berättelsen bygger på så pass stora och omvälvande kärnhändelser och inte så 

många satelithändelser blir den mycket komprimerad och innehållsrik. Händelserna skulle 

behöva få mer plats att utvecklas för att läsaren ska kunna förstå vidden av dem.  

Berättelsen skulle även vinna på att innehålla fler händelser som läsarna kunde koppla till 

sina egna erfarenheter till. Som berättelsen är utformad ställs stora krav på läsaren att 

ackommodera. Det retoriska syftet hade främjats av att det hade funnits fler möjligheter till 

assimilation.  

8.2.3 ALLAN 

I berättelsen om Allan är huvudpersonen delvis offer för yttre omständigheter, men samtidigt 

handlar han aktivt och påverkar sitt livsöde och berättelsens händelseförlopp. Han ger även 

uttryck för ett tydligt orsak-verkanstänkande kring olika händelser och handlingar. Han menar 

exempelvis att anledningen till att han började missbruka var att han redan som trettonåring 

förlorade sin far och att doger var så tillgängligt och nytt på 60-talet och på så sätt kan läsarna 

förstå hans handling att börja missbruka och identifiera sig med den.  

Allan beskriver även hur hans broders död fick honom att börja ta tillvara på sitt liv: ”Min 

bror var totalt oskuldsfull och en sådan snäll människa. Om han har dött men jag får mer tid 

här på jorden, skam om jag inte tar tillvara på det”. Brodern får funktionen av en hjälpare 

genom att hans bortgång får huvudpersonen att börja ta tillvara på sitt liv. Detta får Allan att 

framstå som insiktsfull och självrannsakande då han tar lärdom av en tragisk händelse. 

Dessutom framstår han som empatisk genom att han delar med sig av sina känslor för brodern 

och på så sätt stärker han sitt ethos vilket gör att läsarna lättare kan identifiera sig med honom. 

En annan kärnhändelse är att Allan som artonåring bodde i ett kollektiv där han fick han 

lära sig att laga vegetarisk mat och att meditera. Genom sina matlagningskunskaper kunde 

Allan söka jobb i andra läder och ge sig ut på de olika ”äventyr”. Dessa resor beskrivs i den 

del av berättelsen som handlar om Allans mer positiva erfarenheter. I denna del av berättelsen 

är Allan en handlande karaktär som styr händelseförloppet. Genom att beskriva sig själv som 

en äventyrare stärker Allan sitt ethos och erbjuder läsaren ett alternativ till bilden som hemlös. 

Detta främjar det retoriska syftet då det får Allan att framstå som en mer komplex karaktär 

vilket gör att fler olika typer av läsare kan identifiera sig med honom.  

Att Allan lärde sig meditera i kollektivet är också enkärnhändelse då det är genom 

meditation som han har lyckats åstadkomma en genomgripande förändring inom sig. 

Genom att Allan framstår som en person som drabbas av olika händelser och ut ifrån det 

fattar både bra och dåliga beslut blir han en person som många läsare kan identifiera sig med. 
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Det finns med i vår doxa både att det är mänskligt att fela men även att man ska ta ansvar och 

lära sig på sina misstag. 

Personalen på ungdomsgården skulle kunna ses som antagonister i berättelsen eftersom de 

tillät ungdomarna sitta i ”flumrummet” och röka brass vilket bidrog till att Allan hamnade i 

missbruk. Dock finns det ingen antagonist i berättelsen som aktivt utsätter huvudpersonen får 

något negativt.  

8.2.4 MONICA 

I berättelsen om Monica är det till skillnad från de andra berättelserna inte yttre orsaker som 

vållar problem för huvudpersonen utan antagonisten finns istället inom Monica i form av 

hennes prestationskrav. 

Monica är en handlande person som styr händelseförloppet. Den första kärnhändelsen i 

berättelsen är när Monica åker till Frankrike för att studera och hon blir antagen till 

sjukgymnastutbildningen. Genom att söka till utbildningen tar hon kontroll över sitt eget liv 

och hon framstår på så sätt som en handlingskraftig och ambitiös person. Detta förstärks av att 

det berättas att Monica ”råpluggade och var överambitiös”. 

En satelithändelse till detta är att Monicas prestationsångest drev henne till att fuska vid ett 

tillfälle under en skrivning. Genom att huvudpersonen lyfter fram både positiva och negativa 

egenskaper hos sig själv framstår hon som en balanserad person med självinsikt vilket stärker 

hennes ethos och bidrar till att skapa identifikation hos läsarna.  

Det finns flera beskrivningar av Monicas personlighet som exempelvis att hon alltid hade 

drömt om att bli sjukgymnast och varför hon var så lämpad för det: ”Jag va duktig i sport och 

hade tävlingssimmat.”  

Berättelsens peripeti inträffar det tredje året då Monica fick komma till en av Frankrikes 

bästa sjukgymnaster. Eftersom Monica var bäst i sin klass på att utföra en speciell tysk metod 

som sjukgymnasten tagit till Frankrike så överlät hon sina patienter till Monica. Detta stora 

ansvar gjorde att Monica kände sig bortkommen och tyckte det var jobbigt. I detta fall är det 

den yttre omständigheten att Monica blir lämnad ensam med patienterna som styr 

händelseförloppet, även om det indirekt beror på att Monica varit så ambitiös att hon blivit 

bäst på metoden. De höga kraven ledde fram till nästa kärnhändelse som var att Monica 

började dricka och ”Kom på snedden med allt”. Här tar berättelsen en skarp vändning, 

Monica går från att ha varit en ambitiös student med drömmar till att bli missbrukare. I 

samband med denna sista avgörande händelse i berättelsen berättar Monica vad hon kunde ha 

gjort istället:   
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Om jag hade tagit det lite lugnt, läst på lite om anatomi efter praktiken, gjort något 

vettigt istället för att dricka vin då ger jag fan på att jag hade jobbat som sjukgymnast i 

Frankrike idag. 

 

Genom denna självkritik tar Monica huvudansvaret för sin handling att börja dricka och 

framställer sig därigenom inte som ett offer. Att Monica är en ambitiös person som vill något 

med sitt liv kan skapa identifikation hos läsarna och hon erbjuder på så sätt en annan identitet 

än bara identiteten som hemlös. 

8.2.5 SIGGE 

I berättelsen om Sigge är hjälterollen framträdande. Precis som Monica är Sigge en handlande 

huvudkaraktär som tar kontroll över sitt eget öde men Sigge är dock en mer renodlad 

hjältekaraktär än Monica och han begår inga negativa eller klandervärda handlingar. 

Berättelsen inleds med orden: ”Den dagen jag klarar mig själv ber jag hela skiten dra åt 

helvete”. Sigge tänkte så som barn eftersom han var så less på alla barn- och fosterhem. 

Redan i inledningen visar huvudkaraktären ett starkt behov av att stå på egna ben och ta 

kontroll över en icke önskvärd livssituation.  

Den första viktiga kärnhändelsen i berättelsen är när Sigge som femtonåring begav sig ut 

till sjöss. Hans förmyndare hjälpte Sigge att fixa fram de papper han behövde. Förmyndaren 

har funktionen av en hjälpare i berättelsen då han gör det möjligt för Sigge att lämna sitt 

gamla icke önskvärd liv för ett bättre liv till sjöss. Sigge handlar även själv aktivt för att 

komma ut på sjön genom att förfalska sin fosterpappas signatur och därigenom går han från 

att vara ett offer till att bli en hjälte som tar kontrollen över sitt liv.  

Sigge upplever det mycket positivt att ge sig ut till sjöss: ”Det var så skönt att åka. Nu 

skulle det levas livet”. Detta avsnitt förstärker hjältebilden av Sigge och framställer honom 

som en äventyrslysten och modig person, vilket är ett drag som lyfts fram genomgående i 

berättelsen.  

Men i berättelsen beskrivs det även beteenden hos huvudpersonen som står i kontrast till 

det orädda. När Sigge ser Gittans föräldrars fina villa vågar han först inte gå in och i hela den 

delen av berättelsen som handlar om mötet och relationen med Gittan är hon den 

initiativtagande parten och Sigge är mer ett objekt. Detta visas tydligt i berättelsens sista del 

där Sigge säger: ”Gittan fick fast mig på kroken.” I denna del kan Gittan ses som hjälpare som 

hjälper Sigge att finna en trygg och bra plats i tillvaron. Detta skapar en komplexitet hos 
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huvudkaraktären vilket gör honom lättare att identifiera sig med för läsarna. Genom denna 

bild som förmedlas av Sigge som en osäker och sårbar person skapas pathos, vilket enligt 

Denning(2005:89) är en förutsättning för att skapa identifikation hos publiken.  

Huvudpersonen ber inte om ursäkt för sig själv och han är inte heller självrannsakande och 

eftersom fokus ligger på positiva händelser och personer så finns heller ingen anledning till 

självkritik. 

Huvudpersonen beskriver också att han hade lätt att träffa kvinnor: ”Jag hade alltid turen 

att det stod någon och väntade någonstans.” Även detta förstärker hjältebilden av Sigge och 

han anspelar på en myt om den äventyrslystne sjömannen med en kvinna i varje hamn. 

Den bild som målas upp av huvudkaraktären kan skapa identifikation framförallt hos läsare 

som appelleras av ett mer traditionellt mansideal, men däremot försvåras identifikation genom 

att så få av huvudkaraktärens svagheter synliggörs.  

8.2.6 AHMAD 

Huvudpersonen Ahmad är precis som huvudpersonen i berättelsen om Allan både hjälte och 

offer. Skillnaden är att Ahmad inte begår några negativa handlingar så som att börja 

missbruka utan han agerar hela tiden för att förbättra sin livssituation.  

Den första kärnhändelsen som inträffar är att Ahmad i de sena tonåren försöker fly till 

Dubai, men han blir tagen av polisen och får sitta i fängelse i en månad innan han skickas 

tillbaka till Iran. Trots det försöker han sig på ett nytt flyktförsök och denna gång lyckas han. I 

båda dessa händelser styr Ahmad berättelsens händelseförlopp med sina handlingar och han 

har funktionen av hjälte. 

En satelithändelse till den ”lyckade flykten” är att Ahmad får ett jobb i Dubai med hjälp av 

släktingar. I detta fall är det inte Ahmads handlingar som styr händelseförloppet utan han är 

snarare objektet för hans släktingars välvilja. 

En kärnhändelse är när Ahmad med hjälp av släktingar tar sig från Dubai till Sverige. 

Ahmad är även i denna händelse offer för yttre omständigheter och släktingarna får även här 

funktionen av hjälpare. Ahmad säger också att han ville leva i Sverige resten av sitt liv och i 

och med denna kärnhändelse har Ahmad tagit sig från en plats han inte trivdes på till en där 

han vill stanna. Det sista som berättas är att Ahmad har en jobbcoach som försöker hjälpa 

honom att hitta ett jobb. Jobbcoachen har precis som släktingarna funktionen av en hjälpare. 

Genom att Ahmad handlar aktivt för att förbättra sin situation blir han lätt för läsaren att 

identifiera sig med då de allra flesta människor kämpar för att få ett bra liv.  
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Det framkommer i flera avsnitt i berättelsen vad Ahmad tänker och känner om olika saker 

vilket gör hans handlingar begripliga för läsaren. Det framkommer t.ex. att han inte tycker om 

att vara i ett dåligt samhälle som Iran där det förekommer politiska oroligheter. Detta yttrande 

kan bidra till att läsaren känner identifikation med Ahmad då det stämmer överrens med den 

svenska doxan vad gäller synen på demokrati och politik.  

8.3 Temporala relationer 

8.3.1 KARIN 

I ingressen etableras relationen mellan dåtid och nutid som råder i berättelsen genom att vi får 

veta att Karin sitter på ett fik i Bredäng och minns tillbaka. Karin berättar i dåtid i kronologisk 

ordning om sin uppväxt. Berättelsen gör sedan nedslag vid olika tidpunkter i Karins uppväxt 

och då saktas den narrativa tiden ner för att understryka dessa händelser och ge läsaren 

känslan av att uppleva de olika situationerna i en tid som ligger närmare realtid: ” Polisen 

hittade mig på en parkbänk och jag vaknade upp på Maria Pol” 

I slutet av berättelsen används både dåtid och nutid för att visa på en utveckling och en 

skillnad i Karins inställning till sin uppväxtmiljö: ”Förut tyckte jag att det var jobbigt att åka 

förbi Bredäng… Men jag känner inte längre så, nu är Bredäng på något sätt idyll för mig.” 

8.3.2 ADDE 

Berättelsen är kronologiskt berättad och handlar om Addes uppväxt och även om hans vuxna 

liv fram tills idag. Eftersom denna långa tidsperiod behandlas i ett relativt kort narrativ så blir 

tiden som förflyter i narrativet kraftigt förtätad och koncentrerad endast till de mest centrala 

händelserna i berättelsens händelseförlopp.  

8.3.3 ALLAN 

Allans berättelse utgår delvis från nutid och delvis från förfluten tid. De delar som utspelar sig 

i nutid berättas i presens och utifrån detta nu återberättar han i förfluten tid om viktiga 

händelser i sitt liv.  

Händelserna presenteras inte kronologiskt utan berättelsen dyker ner vid olika viktiga 

tidpunkter i Allans liv genom att den narrativa tiden saktas ner. Detta blir särskilt tydligt när 

Allan berättar om sina tankar om att börja ta till vara på sitt liv efter hans brors död. Den 

narrativa tiden skatas då ner i realtid vid den specifika tidpunkten för att skildra vad Allan 

tänkte i just det ögonblicket. Effekten blir att man som läsare tycker sig uppleva ett kritiskt 

ögonblick i huvudpersonens liv vilket skapar både närhet och engagemang. 
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Relationen mellan dåtid och nutid används på flera ställen i berättelsen för att gestalta en 

förändring som huvudpersonen har genomgått vilket man exempelvis kan se i meningen: ”Jag 

är inte längre det svarta fåret i min familj som alla är orolig för”.  

Det finns även ett framtidsperspektiv i berättelsen: ”Oavsett hur den kommer att gestalta 

sig så ser den väldigt ljus ut”. Det signalerar hopp vilket kan vara ett effektivt sätt att skapa 

engagemang hos läsarna. 

8.3.4 MONICA 

Händelserna i berättelsen återges kronologiskt i dåtid och eftersom berättelsen sträcker sig 

över flera års tid är den väldigt komprimerad vad avser den narrativa tiden. Vissa händelser 

understryks genom att de upptar mer av berättelsens totala tid än andra.  

I den sekvens som skildrar när Monica får ta hand om patienterna till en av Frankrikes 

bästa sjukgymnaster saktas den narrativa tiden ner avsevärt: ”Så när jag kom in på praktiken 

klev hon upp och sa att jag kunde ta hand om hennes patienter och så gick hon”. Därigenom 

understryks det att detta är en kärnhändelse i berättelsen.    

8.3.5 SIGGE 

Huvudpersonens barndom beskrivs som en mycket negativ period och denna upptar en 

relativt liten del av den narrativa tiden i berättelsen.  

Den del av berättelsen när Sigge befinner sig ute ”till sjöss” upptar den största delen av den 

narrativa tiden i berättelsen. Den sträcker sig över en period på flera år och därav blir den 

narrativa tiden förtätad men berättelsen lyfter fram vissa händelser genom att den narrativa 

tiden saktas ner och därigenom skapas en känsla av att bevittna händelserna i realtid.  

I den sista delen av berättelsen som beskriver hur Sigge träffar sin fru Gittan sänks också 

den narrativa tiden vilket ger läsaren möjlighet att uppleva Sigges osäkerhet när han står 

utanför svärföräldrarnas villa.  

Av berättelsens tidsmässiga prioritering som helhet kan man dra slutsatsen att den har som 

syfte att lyfta fram positiva erfarenheter snarare än negativa. 

8.3.6 AHMAD 

Berättelsen är inte helt kronologiskt berättad utan hoppar i tid. Först beskrivs Ahmads vardag 

i Dubai på ett sådant sätt att läsaren kastas in i en situation i en viss period i Ahmads liv och 

den narrativa tiden upplevs ligga relativt nära den verkliga tiden vilket skapar en känsla av 

intensitet och närhet.  
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Därefter gör berättelsen ett tidshopp bakåt till Ahmads tid i Iran där han är född och 

uppvuxen. De händelser från tiden i Iran som får mest narrativ tid i berättelsen är Ahmads två 

flyktförsök som slutligen gjorde att han hamnade i Dubai. I dessa två händelser sänks 

berättartempot för att ge plats åt och förhöja dessa två dramatiska händelser. 

Den delen av berättelsen som handlar om Ahmads vistelse i Dubai sträcker sig över två år 

men det är ändå den som upptar den största delen av den narrativa tiden. 

Den sista delen av berättelsen handlar om Sverige och i denna talar Ahmad i presens och 

futurum: ”Jag har en jobbcoach som försöker hjälpa mig att hitta ett jobb” och i futurum: 

”…jag ska leva resten av mitt liv i Sverige”. Genom användningen av dessa två tempus 

markeras var Ahmad befinner sig idag och vad han vill med sin framtid.  

8.4 Orsakssamband 

8.4.1 KARIN 

Berättelsen innehåller endast två explicita orsakssamband och det är när Karin förklarar att de 

flyttade till Bredäng på grund av trångboddhet och att hon förut fick ångest när hon åkte förbi 

Bredäng eftersom det var där hon började missbruka. I övrigt ger Karin inga förklaringar till 

varför olika saker inträffade utan hon berättar bara vad som hände i kronologisk ordning 

Avsaknaden av orsakssamband i berättelsen gör att läsaren själv får fundera över orsakerna 

till det som inträffar. Det som dock framkommer i kronologin av händelser är en upptrappning 

av Karin missbruk. Hon går från att tjuvröka till att dricka mellanöl till att vakna upp på Maria 

Pol. Som läsare kan man i detta tolka in en slags snöbollseffekt även om det inte står uttalat i 

texten. Bristen på orsakssamband motverkar dock det retoriska syftet på så sätt att 

händelserna inte blir motiverade och därmed svårare att identifiera sig med för läsarna. 

8.4.2 ADDE 

Narrativet har ett tydligt fokus på orsaker på så sätt att huvudpersonen är ”offer” för olika 

yttre omständigheter som han är oförmögen att påverka, som exempelvis faderns självmord 

och att hans morfar mördade hans mamma. Dessa omständigheter leder huvudpersonen längs 

”en väg” som denne bara har att följa. Denna väg leder bland annat till hemlöshet. I samband 

med denna hemlöshet så berättas det att heroin tog över Addes värld, något som även det kan 

ses som en konsekvens av de föregående traumatiska händelserna. 

I slutet av berättelsen pekar Adde på ett positivt orsakssamband, nämligen att han och hans 

partner skaffat hund och Adde menar att ”man har sånt ansvar att man inte kan strula”. 
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8.4.3 ALLAN 

Det finns starka orsakssamband i berättelsen. Faderns död och den liberala syn på droger som 

rådde beskrivs som en bidragande orsaker till att Allan började missbruka och broderns död 

beskrivs som huvudorsaken till att Allan slutligen tog tag i sitt liv och slutade missbruka. 

Vad gäller huvudpersonens motstånd mot att flytta till Farsta anges orsaken att ”…där har 

han köpt och sålt droger …”men samtidigt finns det en annan orsak som ändå får honom att 

flytta dit. Nämligen att: ”Lillbrorsans fru och tre barn bor i ett radhus tio minuter härifrån,..”    

8.4.4 MONICA 

Det finns flera uttalade orsakssamband i berättelsen. Ett av de viktigaste och mest centrala 

orsak-verkan sambanden i berättelsen är det som man kan koppla ihop med berättelsens 

peripeti, nämligen att Monica fick ta över patienterna till en av Frankrikes skickligaste 

sjukgymnaster. Detta ledde till att Monica kände sig ”bortkommen och tyckte det var jobbigt” 

eftersom hon var ”en sån kravmänniska”. Hon kunde inte acceptera att hon inte var bäst på 

praktiken och började dricka. I detta avsnitt av berättelsen beskrivs tydliga orsak-verkan 

samband som ledde till att Monica började missbruka och till att hon inte fullföljde sin 

utbildning.  

8.4.5 SIGGE 

Det finns två stora vändpunkter i berättelsen och vid båda anges tydliga orsakssamband. Den 

första vändpunkten är när Sigge redan som barn tänker att ”den dagen jag klarar mig själv så 

ber jag hela skiten att dra åt helvete.” Orsaken till att han väljer att bege sig ut på sjön är att 

han var så trött på alla barn- och fosterhem där han farit så illa.  

Nästa stora vändpunkt är när Sigge väljer att lämna livet till sjöss och orsaken till det är att 

han träffar Gittan. Sigge uttrycker det som att ”Gittan fick fast mig på kroken”. 

Ytterligare ett orsakssamband är att Sigge inte ville gå in i sina svärföräldrars hus eftersom 

han tyckte det var världens flottaste ställe.  

8.4.6 AHMAD 

Orsakerna till att Ahmad lämnar Iran och flyr till Dubai framgår tydligt i berättelsen: ”Det var 

ett dåligt samhälle med politiska oroligheter. Jag tyckte inte om att vara i ett sånt samhälle.”  

Orsakerna till att Ahmad lämnade Dubai för att ta sig till Sverige är något mer 

underförstådda men det framgår tydligt att Ahmad tycker det var jobbigt att vistas illegalt i 

landet: ”Om jag hade haft uppehållstillstånd hade jag kanske varit nöjd med situationen”. Det 
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framkommer även att Ahmads lön var mycket låg och att han jobbade väldigt långa 

arbetsdagar i butiken.  

Den genomgående orsaken till att Ahmad lämnar både Iran och Dubai är Ahmads sökande 

efter en trygg plats där han kan skapa sig ett bra liv. 

8.5 Tema 

8.5.1 Förändring 

Detta är ett tema som förekommer i samtliga berättelser. I Monicas berättelse genomgår dock 

inte huvudpersonen någon positiv förändring vilket får som resultat att hon framstår som 

besegrad av antagonisten i berättelsen. Därigenom uppfyller inte berättelsen kriteriet på 

jämvikt mellan protagonisten och antagonisten vilket missgynnar det retoriska syftet (Kuypers 

2009:118).  

Med de övriga berättelserna skildrar tidningen en positiv förändring som bättre gynnar det 

retoriska syftet. I Addes berättelse råder förvisso en obalans mellan antagonist och protagonist 

på så sätt att antagonisterna i berättelserna är betydligt starkare än protagonisten Adde men 

ändå genomgår huvudkaraktären en positiv utveckling då det i slutet av berättelsen framgår att 

hans liv börjar ordna upp sig och att han numera har lägenhet, sambo och hund. 

I berättelsen om Allan har förändrings temat den mest centrala rollen då huvudpersonen 

genomgår en stor förändring och utveckling genom berättelsen och det är just viljan att 

förändras som är huvudpersonens drivkraft. 

8.5.2 Offer- och hjältetemat 

Dessa två teman samspelar i mer eller mindre alla berättelser men dock i olika proportioner. I 

Addes berättelse är offertemat mycket centralt vilket skapar en väldigt stor obalans mellan 

antagonisterna och protagonisten Adde.  

I berättelsen om Sigge är fårhållandet det omvända, det finns ett offertema men det är klart 

underordnat hjältetemat och på så sätt blir det en obalans mellan antagonisten och 

protagonisten även i denna berättelse fast styrkeförhållandena är omkastade.  

Berättelsen om Sigge har drag av den klassiska hjältesagan och anspelar på myten om 

sjömanen ute på äventyr med en kvinna i varje hamn. Dock bryter berättelsen mot normen för 

den klassiska hjältesagan på så sätt att Gittan är mer aktiv än vad föremålet för hjältens kärlek 

normalt sett brukar vara i traditionella hjältesagor vilket gör att berättelsen känns mer modern. 

De berättelser som lyckas bäst med att skapa en balans mellan hjältetemat och offertemat 

är den om Allan och den om Ahmad. Båda dessa huvudpersoner agerar både hjälte och offer 
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vilket skapar en dynamik och spänning i berättelsen som kan väcka både engagemang och 

identifikation hos publiken.  

8.5.3 Avsaknaden av en trygg plats 

Detta är också ett tema som förekommer i flera av berättelserna. I Karins, Ahmads, och 

Sigges berättelser har platsen funktionen av metonymisk antagonist. I Karins berättelse utgör 

Bredäng själva hotet i berättelsen precis som Iran utgör hotet i Ahmads berättelse. Så är fallet 

även i Sigges berättelse fast där rör det sig om flera olika barn- och fosterhem där han ”farit 

illa”. Även i Addes berättelse spelar detta tema en viss roll dock är detta underordnat hans 

mors och fars tragiska dödsfall som är mer centrala för handlingen.  

8.5.4 Prestationskrav 

Detta tema förekommer endast i berättelsen om Monica. Antagonisten utgörs av hennes 

prestationskrav som driver henne till att börja dricka. I det temat ingår dock mer positivt 

laddade underteman som drömmar och ambitioner. Detta är något som kan skapa 

identifikation hos läsarna och verka för att ge en mer mångfacetterad bild av gruppen 

hemlösa.   

8.5.5 Dödsfall 

I berättelsen om Allan och i berättelsen om Adde är dödsfall ett centralt tema då det är 

förlusten av nära familjemedlemmar som driver dem till att börja missbruka. Då förlusten av 

en nära anhörig i vår doxa är något av det värsta man kan drabbas av så är användningen av 

detta tema i berättelserna retoriskt effektivt. Få läsare skulle ifrågasätta att en sådan händelse 

kan påverka en människas liv på ett mycket negativt sätt.  

8.5.6 Strävan efter en bättre tillvaro 

I flera av berättelserna finns det en tydlig strävan hos huvudkaraktärerna efter en bättre 

tillvaro. Denna strävan utlöses av olika antagonister eller omvälvande händelser som får 

huvudpersonerna att handla för att förbättra sin livssituation.  

I Ahmads och Sigges berättelse är det platsen som metonymisk antagonist som sätter igång 

denna strävan medan det i Allans berättelse är förlusten av hans bror och hans vilja att bli av 

med sitt missbruk som driver Allan till handling. I Monicas berättelse leder strävan till hennes 

fall på så sätt att hennes prestationsångest och vilja att vara bäst driver henne till att börja 

missbruka.  
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I berättelserna om Karin och Adde framgår däremot inte denna strävan tydligt vilket 

försvårar möjligheterna för läsarna att kunna förstå och identifiera sig med 

huvudkaraktärerna. 

9. Diskussion och slutsats  

Jag inleder diskussionsdelen med att utifrån analysresultaten och teorierna som presenterades 

i teoriavsnittet reflektera kring berättelsernas potential att skapa identifikation hos läsarna. 

Anledningen till att jag börjar med att försöka besvara den underställda forskningsfrågan som 

rör identifikation är att jag utgår ifrån Burkes teori om att identifikation är en 

grundförutsättning för att skapa attityder och framkalla handling hos andra aktörer (Kjeldsen 

2008:248). Med den utgångspunkten blir det närmast omöjligt att besvara den övergripande 

forskningsfrågan om och i sådana fall hur berättelserna bidrar till den publicistiska 

målsättningen utan att först eller åtminstone samtidigt besvara frågan om huruvida de har 

potential att skapa identifikation.  

9.1 Berättelsernas identifikationspotential 

Samtliga berättelser har potential att skapa identifikation hos läsarna i någon mån, men de 

använder dock olika strategier för att åstadkomma detta. Vissa av berättelserna lyckas bättre 

än andra med att förmedla flera olika typer av gemensamma intressen och motiv för 

huvudkaraktärerna i berättelserna och läsarna vilket enligt Burke är en förutsättning för 

identifikation (Burke 1989:180).  

Ett sådant gemensamt intresse och motiv är temat strävan efter en bättre tillvaro som finns 

med i berättelserna om Sigge, Monica, Ahmad och Allan. Denna strävan är allmänmänsklig 

och har potential att skapa identifikation och en emotionell reaktion hos alla läsare eftersom 

den länkar direkt till ett grundläggande värde vilket enligt Rowland är en av berättelsens fyra 

retorisk funktioner (Kuypers 2009:123). I Både Sigges och Ahmads berättelse utgör platsen 

metonymisk antagonist vilket skapar en strävan hos huvudkaraktärerna att finna en bra plats 

att leva på. Detta är ett tydligt motiv till handling som har potential att skapa identifikation 

hos en stor grupp läsare eftersom många människor söker en trygg plats att bygga sin tillvaro 

på.   

I berättelsen om Allan är broderns tragiska dödsfall ett tydligt motiv till handling vilket 

skapar möjlighet till identifikation. Allan drivs som huvudperson av en vilja att förändras och 

utvecklas som människa vilket, precis som sökandet efter en bra plats, är ett motiv som har 

potential att skapa identifikation hos de flesta läsare eftersom det rimligtvis är få människor 
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som inte vill utvecklas till det bättre, även om de inte alltid har förutsättningar att göra det. 

Även i Monicas berättelse är strävan att utvecklas ett centralt motiv eftersom huvudpersonen 

strävar efter att uppfylla sin dröm att bli sjukgymnast.  

I berättelsen om Karin däremot finns inga tydliga motiv eller intressen vilket försvårar 

identifikation. Genom att läsarna inte får veta vad som driver huvudkaraktären blir det svårt 

för dem att förstå hennes handlingar och attityder. Likaså är fallet med Addes berättelse då 

han genomgående är ett offer som drabbas av det ena traumat efter det andra utan att det 

berättas något om hans motiv, handlingar eller intressen. 

De gemensamma motiven för handling mellan publik och talare kan enligt Kjeldsen ses 

som topiker utifrån vilka talaren kan påverka sin publik i den ena eller andra riktningen 

(Kjeldsen 2008:250). Genom att vissa av berättelserna har flera olika typer av topiker än 

andra har de större potential att skapa identifikation hos läsare inom flera olika typer av 

gruppidentiteter vilket är viktigt då tidningen rimligtvis vill nå så många läsare som möjligt. 

Eftersom identifikation, som Olausson menar (2009:139), bygger på en gränsdragning 

gentemot ”andra” och ett skapande av ett Vi och ett Dom är det viktigt att erbjuda läsarna fler 

olika mentala mötesplatser så att de får möjlighet att inkludera berättelsernas karaktärer i ett 

”Vi”. 

 Förändring är ett tema, eller en topik, som förekommer i samtliga berättelser men i 

Monicas berättelse genomgår dock inte huvudpersonen någon positiv förändring. Detta kan 

förvisso stämma väl överrens med hur det faktiskt förhåller sig i verkligheten men ändå 

missgynnas det retoriska syftet då det kan tänkas att detta är något vissa läsare inte vill 

identifiera sig med. Detta understryker Rowlands påstående om att vad som är en bra intrig i 

en berättelse och vad som är en sann berättelse kan vara två helt olika saker (Kuypers 

2009:120). Dock är Monicas berättelse på det stora hela lämpad att presenteras som narrativ 

eftersom den har många andra kvalitéer som kan skapas identifikation och engagemang. 

Monicas berättelse kan ställas i kontrast till Allans där positiv förändring utgör en 

huvudtopik. På så sätt utgör den en positivt laddad mental mötesplats utifrån vilken tidningen 

argumenterar för att det går att göra skillnad och att saker kan förändras till det bättre. Enligt 

detta sätt att resonera skulle dock topiken negativ förändring som är central i Monicas 

berättelse kunna ses som en mental mötesplats utifrån vilken tidningen argumenterar för att 

det kan gå illa för vem som helst, till och med en mycket ambitiös person med drömmar, och 

därigenom skapa identifikation hos läsarna. 

Rowland lyfter fram hur olika typer av protagonister har olika funktion i skapandet av 

identifikation. Protagonisten kan var ”en av oss” och tjäna den retoriska funktionen att skapa 
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gemenskap och identifikation med publiken och protagonisten kan vara ”större än oss” och 

fungera som modell för handling (Kuypers 2009:119). I de flesta berättelserna är 

protagonisten ”en av oss” på så sätt att hen uppvisar både styrkor och svagheter och begår 

både positiva och negativa handlingar. 

Berättelserna om Monica, Allan och Ahmad lyckas bäst med att hitta en balans mellan 

styrkor och svagheter hos huvudkaraktärerna och därigenom blir dessa mest 

mångdimensionella och lättast att identifiera sig med för läsarna.  

I berättelsen om Sigge blir huvudpersonen en renodlad hjältekaraktär och därigenom en 

modell för handling. Detta skulle kunna missgynna det retoriska syftet att skapa identifikation 

då det kan bli svårt för läsaren att förstå varför en sådan stark och handlingskraftig person 

skulle behöva någon hjälp. Samtidigt erbjuder hjälterollen ett alternativ till den stereotypa 

bilden av hemlösa som utsatta och svaga personer vilket kan bidra till att konstruera en 

alternativ identitet som ger läsarna en mer mångdimensionell bild av gruppen vilket skulle 

kunna bidra till att skapa identifikation. Enligt Viveca Adelswärds (1996:137) sätt att se på 

möten som en scen där deltagarna belyser olika sidor av sig själva för att uppfattas på ett 

önskat sätt av den andre skulle det kunna ses som att tidningen aktivt påverkar gruppens 

identitet genom att belysa vissa drag som får läsarna att uppfatta den på ett önskat sätt. I 

berättelsen om Adde är situationen den omvända eftersom han helt och hållet är offer för yttre 

omständigheter vilket även det kan försvåra identifikation då läsaren ofta förstår och känner 

med en karaktär genom de handlingar den utför. Samtidigt kan de två berättelserna 

komplettera varandra och tillsammans bidra till att skapa identifikation då de erbjuder två vitt 

skilda topiker som kan tilltala olika grupper av läsare på olika sätt.   

I berättelsen om Allan och i berättelsen om Adde skapas pathos och identifikation genom 

topiken dödsfall. Det är förlusten av nära familjemedlemmar som driver dem till att börja 

missbruka. Då förlusten av en nära anhörig i vår doxa är något av det värsta man kan drabbas 

av så kan säkerligen många läsare förstå och identifiera sig med huvudkaraktärernas 

handlingar. Addes berättelse använder pathos på ett mycket effektivt sätt genom att den 

huvudpersonen vädjar direkt till grundläggande mänskliga värden som enligt Rowland är 

berättelsens fjärde persuasiva funktion (Kuypers 2009:123): ”jag försvarar inte knark, men det 

är faktiskt människor, någons barn, det finns säkert någon som älskar varenda en.” Genom att 

koppla individens historia till familjen och människan som grupp skapar berättelsen topiker 

som säkerligen de flesta människor kan identifiera sig med. 
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9.2 Berättelsernas bidrag till den publicistiska målsättningen 

I detta avsnitt kommer jag att, med teorierna om narrativers retoriska funktion som jag 

presenterade i teoridelen som utgångspunkt, diskutera hur effektiva berättelserna är som 

retoriskt medel för att uppnå den publicistiska målsättingen.  

Samtliga berättelser har potential att skapa engagemang och debatt i någon mån hos några 

läsare men vissa av berättelserna har dock större potential att övertyga fler läsare eftersom de 

är retoriskt effektiva på flera olika sätt.  

Samtliga av berättelserna innehåller specifika detaljer vilket enligt Foss (2009:308-309) 

skapar en personlig inblandning hos läsarna. Dock är de specifika i olika avseenden och vissa 

av berättelserna är specifika på fler olika sätt än andra.  

Platsen används på ett retoriskt effektivt sätt framförallt i berättelserna om Karin och 

Ahmad där den har funktionen av metonymisk antagonist. I Karins berättelse anges specifika 

detaljer om platsen vilket involverar läsarna genom att de kan skapa en bild av denna. Likaså 

är fallet i Ahmads berättelse där specifika beskrivningar av platserna Iran och Dubai gör 

Ahmads handling att fly motiverad för läsarna.  

Vad gäller gestaltningen av karaktärer så är däremot Karins berättelse retoriskt mindre 

effektiv eftersom läsarna inte får ta del av huvudpersonens känslor eller motiv till handlingar. 

Därigenom blir hon inte specifik, vilket enligt Foss (2009:308) är en förutsättning för att 

involvera lyssnarna, till skillnad från berättelserna om Monica, Allan och Ahmad där 

huvudkaraktärerna blir specifika genom att de skildras på ett komplext och 

mångdimensionellt sätt. I dessa berättelser spelar huvudkaraktärerna rollen av både hjälte och 

offer eftersom de delvis styr händelseförloppet genom sina handlingar men samtidigt drabbas 

av händelser utom deras kontroll. Därigenom framstår de som personer som vill något med 

sitt liv men samtidigt är sårbara vilket gör dem mer trovärdiga och på så sätt uppfyller 

berättelserna kriteriet om narrativ trovärdighet vilket enligt Rowland är nödvändigt för att 

behålla publikens uppmärksamhet (Kuypers 2009:122). 

I berättelserna om Sigge och Adde är huvudpersonerna mer endimensionellt skildrad än i 

de tre ovannämnda berättelserna. Sigge blir en renodlad hjältekaraktär medan Adde enbart blir 

ett offer. Båda dessa huvudkaraktärer är så pass extrema att de riskerar att bli uppfattade som 

icke trovärdiga av läsarna. Många läsare kommer inte att uppleva berättelserna som sanna i 

förhållande till berättelserna de känner som sanna i sina egna liv vilket enligt Fisher 

(1984:279) är ett kriterium för att en berättelse ska kunna övertyga. På så sätt uppfyller inte 

berättelserna kravet på det som Fisher kallar för narrativ trohet (Kuypers 2009, s 124).  
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En central topik i samtliga berättelser är förändring vilket ligger i linje med den 

publicistiska målsättningen eftersom att syftet med att skapa debatt och opinion kring de 

hemlösas situation rimligtvis borde vara att åstadkomma en förändring. Alla berättelser utom 

Monicas visar på en positiv förändring hos huvudkaraktären över tid. Resultatet av att Monica 

genomgår en negativ förändring blir att hon framstår som besegrad av antagonisten i 

berättelsen som först och främst utgörs av hennes egen prestationsångest. Därigenom blir det 

inte jämvikt mellan protagonisten och antagonisten vilket Rowland menar är ett kriterium för 

en bra berättelse (Kuypers 2009:118).  

I berättelsen om Allan är styrkeförhållandet mellan antagonist och protagonist betydligt 

jämnare. Detta gör berättelsen delbar med läsarna då detta stämmer väl överrens med deras 

kommunikativa konventioner vilket enligt Foss (2009:309) är ett av sätten som berättelser 

skapar engagemang. 

Samtliga berättelserna använder också förändringar i den narrativa tiden för att skapa 

intensitet och närvaro kring vissa centrala händelser. Genom att sakta ner den narrativa tiden i 

gestaltandet av vissa händelser så att den nästan upplevs som realtid skapas en känsla hos 

läsarna av att uppleva händelsen på plats i nutid. Detta skapar engagemang och distansen 

mellan läsarna och berättelserna minskar vilket bidrar till att förflytta läsarna från här och nu 

till platser som är olika från deras egen värld, något som Rowland lyfter fram som en viktig 

förmåga hos narrativ (Kuypers 2009:120). 

Samtliga berättelser utom Ahmads och Allans är kronologiskt berättade. Det kronologiska 

berättandet främjar det retoriska syftet genom att de skapar sammanhang och gör berättelserna 

lätta att följa med i för läsarna. Samtidigt skapar det mer uppbrutna berättandet i Ahmads och 

Allans berättelser en känsla av intensitet och oförutsägbarhet vilket bidrar till att hålla läsarnas 

intresse. 

De flesta berättelserna har tydliga orsakssamband. Framförallt i berättelserna om Allan, 

Monica och Adde spelar de en extra central roll. Genom att orsakssambanden framstår som 

logiska och konsekventa gynnas det retoriska syftet på så sätt att berättelserna framstår som 

trovärdiga. Om läsarna inte upplever orsakssambanden som trovärdiga kommer inte heller 

kravet på inre koherens att uppfyllas som enligt Fisher är ingår i de två principerna för att 

testa narrativa skäl (Kuypers 2009:124). Berättelsen om Monica lyckas särskilt väl med att 

skildra orsakssamband som gynnar den publicistiska målsättningen eftersom hon resonerar 

kring orsaker i sin berättelse och reflekterar kring hur hon kunde ha handlat annorlunda i olika 

lägen. Något som huvudkaraktärerna i de andra berättelserna inte gör. Det retoriska syftet 

gynnas av självreflektion då de anses som något eftersträvansvärt i vår doxa. 
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I Karins berättelse är orsakssambanden implicita och därför otydliga för läsarna. Därmed 

blir inte huvudkaraktärens handlingar motiverade och uppfyller på så sätt inte kraven på 

karaktärologisk konsekvens som Fisher framhåller som ett sätt att testa narrativa skäl 

(Kuypers 2009:124) 

9.3 Slutsats 

Analyserna visar att de berättelser som har potential att engagera flest läsare är de som är 

specifika på flera olika nivåer. Detta uppnås dels genom att ge detaljerade beskrivningar av 

miljöer för att på så sätt förflytta läsarna till platsen där berättelsen utspelas och dels genom 

att karaktärerna skildras på ett mångdimensionellt och nyanserat sätt och att deras handlingar 

upplevs som motiverade och begripliga. Berättelserna blir retoriskt effektiva genom att skildra 

karaktärer som strävar efter att uppfylla grundläggande mänskliga behov som kärlek och 

trygghet då detta skapar identifikation hos läsarna. Genom att skildra karaktärer i en svår 

situation som trots det kämpar för en bättre tillvaro förmedlar berättelserna hopp vilket 

rimligtvis borde vara en grundförutsättning för all typ av engagemang.   

Man kan dra slutsaten att genom att väja för stereotyper skapar berättelserna möjlighet för 

läsarna att inkludera de hemlösa i samma grupp som sig själva. Vikten av att undvika 

stereotyper kan kopplas ända tillbaka till Aristoteles tanke om att skildra en balanserad 

huvudkaraktär i tragedier: ”en sådan som varken utmärker sig i dygd och rättrådighet eller 

växlar till olycka på grund av ondska och skurkaktighet, utan gör detta på grund av något 

felsteg” (Aristoteles 1994:1453a). 

Även användandet av topiker är centralt för att uppnå det retoriska syftet. Genom att vissa 

av berättelserna erbjuder läsarna flera olika mentala mötesplatser ökar chansen för att varje 

enskild läsare har åtminstone någon topik gemensam med berättelsernas karaktärer och på så 

sätt minskar risken att vissa läsargrupper exkluderas. 

Samfattningsvis kan sägas att en retoriskt effektiv berättelse i detta fall är en berättelse som 

lyckas synliggöra de enskilda individerna som gömmer sig bakom läsarnas förutfattade 

meningar om gruppen som helhet. Rätt berättelse kan få oss att börja se människan bakom 

tidningsförsäljaren. För ju fler nyanser och motiv i hens berättelse vi kan se desto mer 

kommer vi att upptäcka hur lika vi är och hur en annan berättelse kunde ha gjort just oss till 

försäljare av Situation Sthlm.  
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