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samt ett försök att genrebestämma ”En hund begraven”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Den hypotes som har legat till grund för denna uppsats är att Stig Dagermans ”En hund 

begraven”, som egentligen skulle ha blivit en hel roman men som endast blev ett kapitel, 

skulle kunna ha benämnts som en novell om man inte varit medveten om att den aldrig blev 

färdigskriven. För att kunna se om hypotesen stämmer eller inte har en modell eller ett 

mönster med de generella dragen för en novell ställts samman. Dessa generella mönster har 

sedan jämförts med  Dagermans novell ”Överraskningen” för att befästas. Samma mönster 

har också jämförts med ”En hund begraven” för att se vilka likheter denna text uppvisar med 

novellens karakteristiska drag. Därefter har resultaten av analyserna av de båda skönlitterära 

texterna jämförts med varandra för att synliggöra likheter och skillnader. Syftet med denna 

uppsats är alltså att reda ut vad en novells generella drag är för att kunna skapa en enhetlig 

översikt över novellgenren samt att försöka reda ut om hypotesen stämmer eller inte. Efter det 

mönster för novellen som framkommit kan man klart och tydligt se vilka kriterier som gör 

novellen ”Överraskningen” till en novell. Samtidigt är skillnaderna mellan ”En hund 

begraven” och de generella mönstren och ”Överraskningen” för många för att ”En hund 

begraven” skulle kunna ses som en novell. Detta innebär att hypotesen bevisligen inte 

stämmer.  
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1     INTRODUKTION 
 

1.1 Inledning 

Novell är ingen enhetlig eller statisk genre, precis som alla genrer inom litteraturvetenskapen. 

De förändras och förnyas ständigt. Denna uppsats är ändå ett försök till att få en enhetlig bild 

över novellgenren, så som den ser ut idag. Genom att först arbeta fram ett mönster, eller 

modell, för novellen ska jag försöka befästa detta mönster utifrån en konkret novell, Stig 

Dagermans ”Överraskningen”. Därefter ska detta mönster och novellen jämföras med en 

annan skönlitterär text av Dagerman, ”En hund begraven” för att se vilka likheter denna text 

har med genren novell. ”En hund begraven” skulle ha blivit en hel roman, men Dagerman 

avslutade endast det första kapitlet.      

     Den hypotes som ligger till grund för denna uppsats är att fragmentet ”En hund begraven” 

ur en av Dagermans ofullbordade romaner hade setts som en novell om man inte vetat om att 

det skulle tillhöra en hel roman.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom konkreta exempel söka reda ut och karakterisera genren 

novell samt att försöka stödja min egen hypotes ovan. 

     De frågeställningar som legat till grund för denna uppsats är: Vilket är novellens generella 

mönster? På vilket sätt är ”Överraskningen” en novell utifrån detta mönster? Är ”En hund 

begraven” en novell utifrån samma mönster?  

 

1.3 Metod och uppläggning 

Följande studie är en komparativ analys av Dagermans novell ”Överraskningen” samt det 

inledande kapitlet till en roman som Dagerman aldrig fullbordade vid namn ”En hund 

begraven”. Valet av metod grundar sig i viljan att komma novellen ”Överraskningen” och 

fragmentet ”En hund begraven” närmare in på livet, men främst det övergripande 

genrebegreppet novell, och detta sker genom en komparativ analys av främst formen men 

även innehållet. ”Överraskningen” har lästs i ljuset av ”En hund begraven” och 

genreutredningen för att den och dess drag tydligare ska framträda och fragmentet i ljuset av 

novellen och genreutredningen för att kontrasterna som föreligger mellan de skönlitterära 

texterna ska framträda tydligare. De mest intressanta frågorna är: vilket är novellens generella 

drag och vilka drag har texterna gemensamt och vilka skillnader finns?  
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     Syftet med komparationen är att belysa bland annat strukturen men även andra egenskaper 

i de skönlitterära texterna ”Överraskningen” och ”En hund begraven”.  

     Uppsatsen utgörs av fyra delar; introduktion med syfte, metod, material och 

forskningsöversikt med en kort presentation av Stig Dagerman, den andra delen är ett 

bakgrundsavsnitt som är ett försök att skapa en enhetlig genrebestämning för novellen. Den 

tredje delen, analysen, utgörs av en kort presentation av de två skönlitterära texterna samt en 

analys av samma texter utifrån den genrebestämning som formats i avsnittet innan. Därefter 

följer en slutdiskussion där analysresultaten hos de två skönlitterära texterna diskuteras och 

jämföres. Den avslutande delen innehåller även ett slutord.    

 

1.4 Material 

Ett problem i denna studie har varit själva genren novell. Det finns ingen färdig mall som kan 

appliceras på en skönlitteratur text. Denna genre är som sagt varken enhetlig eller statisk. 

Därför kan inte heller de egenskaper för en novell som förs fram i denna studie ses som en 

färdig modell, (även om termen modell används i denna uppsats) utan som den 

sammanställning av olika karakteristiska drag den faktiskt är.  

     Ett annat problemen redan i inledningsstadiet i arbetet med denna uppsats var 

benämningen av ”En hund begraven”. Hans Sandberg har använt sig av begreppet 

prosafragment i Dikter, noveller och prosafragment. Med prosafragment syftar Sandberg i 

första hand på de romaner som Dagerman aldrig fullbordade. Han använder detta begrepp då 

de inte är färdiga romaner men då han inte heller ser dem som noveller. Men med detta följde 

ett problem: kan man särskilja ”En hund begraven” från övrig kortprosa? I denna uppsats 

används i fortsättningen, för enkelhetens skull, beteckningen fragment om ”En hund 

begraven”, baserat enbart på betydelsen en ofullbordad text och då det inte var en intention 

hos Dagerman att skapa ett fragment. 

     Jag är medveten om problemet med att hänvisningar till Søren Baggesen ges via Marie 

Lunds bok, men detta beror på att Baggesens bok varit omöjlig att få tag på i Sverige. 

 

1.5 Forskningsöversikt 

Hans Sandberg har sammanställt och kommenterat Dagermans material som tidigare inte 

utgivits i bokform. Denna bok har fått namnet Dikter, noveller och prosafragment efter dess 

innehåll. Denna bok gavs ut postumt. Hänvisningar ges fortlöpande till den volymen. 

     Novellen ”Överraskningen” publicerades ursprungligen i julnumret av All världens 

berättare 1948. ”En hund begraven” publicerades i det sista numret (nr 5-6) av tidskriften 
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Prisma som gavs ut 1950.  

     Ett flertal avhandlingar har skrivits om Dagermans och hans författarskap. De flesta av 

dessa behandlar existentialismens problematik eller ångesttematiken i hans olika texter. De 

noveller som har behandlats i avhandlingarna och övriga uppsatser är främst hämtade ur 

samlingen Nattens lekar. Ingen behandlar texterna ur Dikter, noveller och prosafragment 

utförligt och därför och p.g.a. att denna uppsats inte behandlar vare sig existentialismen eller 

ångesten i Dagermans texter har inga avhandlingar, förutom Lotta Lotass, använts.     

     Per-Arne Henricsson ger en kort historisk överblick över novellgenrens uppkomst och 

försöker karakterisera genren genom att visa på dess utveckling med exempel från bl.a. 

Boccaccios Decamore och Hjalmar Söderbergs Historietter. Han tar även upp tidigare 

framkomna resonemang gällande novellen som genre, antingen för att stödja någon av sina 

egna teser eller för att sticka hål på gamla synpunkter. 

     Marie Lund går djupare in på novellens struktur, form och uppbyggnad än vad Henricsson 

gör.  

     I Carin Röjdalens avhandling ”Men jag ville hjälpa”. Studier i Lars Ahlins 1940-

talsnovellistik gör hon en utredning av novellgenren som också använts flitigt i denna uppsats. 

Då Ahlin och Dagerman var samtida med varandra har den känts relevant. 

     Lotta Lotass avhandling Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap har 

det genomgående temat frihet. Ur olika infallsvinklar behandlar hon Dagermans texter 

kronologiskt och låter friheten i någon form (oftast) stå i centrum. Relevant för denna uppsats 

har avsnittet m de senare texterna, däribland ”En hund begraven” varit.      

  

1.6 Stig Dagerman 

På en bondgård i närheten av Älvkarleby föddes Stig Halvard Andersson 1923 hos sina 

farföräldrar med vilka han också tillbringade sina första uppväxtår. Innan tredje året i 

småskolan flyttade han till sin far som gift sig med en annan kvinna än hans mor och flyttat 

till Stockholm. Då tog han faderns efternamn, Jansson. Under sista ring i gymnasiet bytte han 

namn och blev då Stig Dagerman.1   

     Den rörelse som Dagerman ägnade större delen av sitt vuxna liv var syndikalisterna. Han 

hade som ung fått följa med sin pappa på syndikalistiska möten och när han fyllde 18 år gick 

han med i det Syndikalistiska ungdomsförbundet. Olof Lagercrantz berättar i sin biografi över 

Stig Dagerman att han snabbt blev en av de mest aktiva medlemmarna och att skolarbetet nu 

                                                
1 Olof Lagercrantz, Stig Dagerman (Stockholm 2004) s. 13ff. 
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hamnade i skymundan. Rörelsen var det viktiga.2 Samma år som han går med i 

ungdomsförbundet börjar han att vikariera på tidningen Arbetaren. Det är här och nu han 

enligt Lagercrantz börjar känna att han befinner sig i sitt rätta element då Dagerman: 
 

[v]ikarierar som allroundjournalist på Arbetaren sommaren 1941 och känner blodet hetta i 
kinderna inför möjligheterna att med ordens och trycksvärtans hjälp påverka och propagera. Han 
vet att han är där han vill vara. Kamraterna i rörelsen blir hans folk. Hans fosterland finns 
överallt där syndikalismens idéer bekänns.3  

 

Han skrev för S.A.Cs (Sveriges Arbetares Centralorganisation) tidning Arbetaren livet ut och 

det var också i denna som han nästintill dagligen publicerade sina dagsedlar, små ordspråk, 

eller betänkanden om livet både i stort och smått. Dagerman har även varit kulturredaktör på 

tidningen Arbetaren.  

     Vid 22 års ålder publicerades hans debutroman Ormen. Trots sitt korta liv hann Dagerman 

skriva ytterligare några romaner och även flertalet noveller, dramer, dikter, reportage och 

artiklar.4   

     31 år gammal tog Dagerman sitt eget liv. Det finns inget entydigt svar om varför han 

begick självmord, men de flesta som på något sätt har reflekterat över anledningen har 

kommit fram till att en djup depression som antingen var upphov till en svår skrivkramp eller 

som orsakades av skrivkrampen var den huvudsakliga orsaken.  

 

2     BAKGRUND – NOVELLEN SOM GENRE 
 

2.1 Akron novellteori 

Då det i följande avsnitt kommer ett försök till utredning av novellbegreppet kan det vara på 

sin plats att förklara utgångspunkten för själva utredningen av begreppet novell.  

     Den teori som varit utgångspunkt är den akrona novellteorin som har som mål att skapa en 

enhetlig genre och som vill att dess texter ska kunna identifiera sig med de övriga inom 

samma genre.5 Då den akrona teorins mål är att försöka ge en entydig definition av 

novellbegreppet blir resultatet att man försöker finna gemensamma drag mellan de olika 

texter som undersöks.  

     För den akrona teorin är novellen ett ideal– och i ljuset av detta ideal jämförs och belyses 

                                                
2 Ibid. s. 66. 
3 Ibid. s. 67. (Originalets kursiv.) 
4 Dagermansällskapet http://dagerman.se/ 2007-03-26. 
5 Marie Lund , Novellen - Struktur, historie og analyse (Viby, Danmark 1997) s. 110. 
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andra texter. 6  I denna uppsats är utredningen av novellbegreppet ett försök att skapa en sådan 

idealmodell för novellen, för att sedan jämföra och belysa texterna med hjälp av denna, samt 

att jämföra texterna sinsemellan för att hitta gemensamma drag och identitetspunkter.       

     Visst finns det både för- och nackdelar med den akrona novellteorin men anledningarna till 

att denna teori fått stå som utgångspunkt är att den enhetlighet som den akrona teorin 

eftersträvar kan bidra till en lättare genreindelning av texterna då det finns klara kriterier att 

följa samt att ett uppsatt ideal innebär att det finns något att förhålla sig till.  

 

2.2 Genren novell 

Det finns många olika infallsvinklar till utredningen av ett litterärt begrepp. Utredningen kan 

bl.a. vara teoretisk, litteraturhistorisk eller textanalytisk. Utgångspunkten för denna uppsats är 

en analys av olika metodiska begrepp, bl.a. berättare, poäng och händelse. Detta främst av den 

enkla anledning Lund tar upp, då det är de begrepp som: ”traditionelt har beskæftiget 

novelleforskningen”.7 

     I Svenskt litteraturlexikon finns följande formulering gällande novell: ”kort litterärt formad 

berättelse, som i sammanträngd form skildrar en spännande händelse med anknytning till 

verkligheten, ett koncentrerat händelseförlopp, en konfliktsituation eller egenartade mänskliga 

karaktärer.”8 

     Ordet novell innebar från början nyhet och begreppet antas komma från kejsar Justinianus 

lagbok. Ett av avsnitten i lagboken hade rubriken ”Novellae”, under vilket alla nya 

bestämmelser infördes. I litterära sammanhang kom termen i bruk genom de italienska 

humanisterna. Genren novell uppkom under renässansen och det verk som kom att bli 

mönsterbildande var Boccaccios Decamerone.9  Decamerone omsluts av en ramhandling, 

några unga människor flyr från Florens ut till landsbygden för att undkomma pesten. Där 

fördriver de tiden genom att berätta historier, noveller, för varandra. 

     Inom novellgenren skiljer man idag oftast på klassisk och modern novell. Den klassiska 

kallas även episk och återförs på Maupassant. Den moderna, även kallad lyrisk, återförs på 

Tjechov. De mest kännetecknande dragen för den klassiska novellen brukar vara att den: 

”fokuserar yttre händelser, att den ofta är dramatisk välstrukturerad och ofta kulminerar med 

                                                
6 Ibid.   
7 Ibid. s. 16. 
8 Harald Elovson, ”Novell”, i Svenskt litteraturlexikon, 2:a utvidgade upplagan (Lund 1970) s. 404. 
9 Per-Arne Henricsson, ”Om novellen som genre”, i Novellanalyser, red. Vivi Edström och Per-Arne Henricsson 
(Lund 1970) s. 12. 
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en poäng”10 – stämning och känslor byggs upp för att kulminera i en poäng. Den moderna 

novelltraditionen belyser människans inre konflikter, den är lösare i formen och saknar oftast 

en slutpoäng.11 

 

2.2.1 Central konflikt och få karaktärer 

Per-Arne Henricsson tar i inledningskapitlet till Novellanalyser upp Goethes tankar kring 

novellbegreppet. Genom Goethes tankar stödjer han sin egen tes om att en novells stoff bör 

vara ordnat kring en central händelse eller konflikt, något som särskiljer novellen från 

romanen. Ytterligare en aspekt som enligt Henricsson skiljer novellen från romanen är de få 

karaktärerna som förekommer i en novell. 12 Händelsen behandlas separat i denna uppsats och 

den som ett kriterium för novellen kommer att utvecklas vidare. När det gäller central konflikt 

och få karaktärer ses de som kriterium för novellgenren i den modell som här ställs upp och 

tas med i analysen av de skönlitterära texterna som görs.  

 

2.2.2 Berättaren 

Enligt Henricsson är berättaren i en novell mer diskret än den i en roman, vilket bidrar till en 

objektiv hållning. Även författaren intar en mer objektiv position och: ”[i] stället för att 

omständligt beskriva ett sinnestillstånd låter den objektive författaren det komma till synes i 

en handling eller en gest”.13  

     I fråga om den objektiva hållningen vacklar Henricsson. Alla noveller präglas inte av en 

objektiv hållning och han för fram argumentet att novellen enligt vissa endast är skenbart 

objektiv. Istället gestaltas en subjektiv attityd genom den slutna formen hos en novell och den 

gallring av verklighetsmaterialet som görs, mycket väljs bort. Denna gallring är en 

konsekvens av att författaren måste vara ekonomisk i framställningen p.g.a. det begränsade 

utrymmet i en novell.14  

     Enligt Lund är berättaren i en novell ofta ett ”jag”. Detta ”jag” behöver inte vara delaktig i 

de händelser som denne berättar om, utan kan istället berätta en historia vidare som han eller 

hon har hört eller på annat sätt tagit del av. Berättaren kan å andra sidan också vara en 

allvetande stämma: ”der kan bevæge sig ind og ud af personerne, eller som eventuelt vælger 

                                                
10 Carin Röjdalen, ”Men jag ville hjälpa”. Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik (diss. Göteborg 1997) s. 68 
11 Ibid. 
12 Henricsson, s. 13. 
13 Ibid. s. 14. 
14 Ibid.  
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kun at fremstille tankerne hos en enkelt person”.15 Den berättare som själv deltar i den historia 

han eller hon berättar, eller upplever, kallas intern eller homodiegetisk.16 Den berättare som 

står utanför den berättade historien, som inte själv är en deltagande karaktär, kallas extern 

eller heterodiegetisk.17 Berättaren har enligt Lund ofta ett avstånd till den berättelse som 

berättas och ett vanligt grepp för detta skulle enligt Lund vara tillbakablickande.18 Det innebär 

att i vissa fall kan tillbakablickande och även tillbakablickar till viss del bidra till den 

objektiva hållningen hos en berättare. Dessa tillbakablickar kan enligt Henricsson, vilket tas 

upp nedan, ses som något utrymmessparande. 

     Utifrån detta är det svårt att ge ett konkret exempel på hur berättaren ska framträda för att 

kunna ses som en typisk berättare i en novell. I analysen diskuteras berättarens roll ur olika 

aspekter och det som har störst betydelse för den modell för genren novell som ställs upp är 

om huruvida berättaren är objektiv, subjektiv eller endast skenbart subjektiv. Dessutom 

diskuteras om berättandet sker i första eller tredje person och av en hetero- eller 

homodiegetisk berättare.   

 

2.2.3 Ekonomisk framställning 

Ett exempel på ekonomisk framställning är användandet av tillbakablickar för att skildra en 

kris eller kritisk vändpunkt i huvudpersonens liv.19 Även symboler kan i en novell ses som 

något utrymmessparande enligt Henricsson då dessa verkar koncentrerande. En symbol kan 

stå för något större men som inte behöver skrivas ut. Men det viktiga hos symbolen är enligt 

Henricsson inte enbart denna koncentration utan även den spännvidd den samtidigt innebär, 

en symbol kan göra ett enskilt fall allmängiltigt.20  

     Carin Röjdalen tar i sin avhandling om Lars Ahlins novellistik under 1940-talet upp 

novellgenren. En av de saker som hon anser vara karakteristiskt för moderna noveller i 

allmänhet är koncentrationen i novellen. I jämförelse med en roman ska en novell på ett par 

sidor få plats med det som romanen behöver än mer utrymme för. Inte bara gällande 

innehållet eller dess utrymme är koncentration något karakteristiskt för novellen utan även vid 

persongestaltning och tematik komprimeras ofta innehållet i en novell.21 

     Den ekonomiska framställningen har inte enbart med utrymmessparande faktorer som 

                                                
15 Lund  s.19. 
16 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys – En introduktion (Lund 1999) s. 73f. 
17 Ibid.  
18 Lund  s. 19f. 
19 Henricsson s. 14f. 
20 Ibid.  s. 17. 
21 Röjdalen s. 67-77. 
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tillbakablickar eller symboler att göra, utan även med sådant som inte berättas och på det stora 

hela en koncentration i texten genom olika komprimeringar, och ses i denna uppsats som 

något kännetecknande för novellen. 

  

2.2.4 Historien och narrationen      

En novells handlingsförlopp är det som det berättas om.22 Berättaren fungerar enligt Lund ofta 

som: ”et bindeled mellem to forskellige forløb, nemlig handlingens forløb og fortællingens 

forløb”.23 Två olika aspekter binds så ihop av berättaren, vad som egentligen har hänt och det 

som berättas om det som har hänt. Vidare säger Lund att: ”[f]ortællingens forløb er novellens 

arrangement af handlingsforløbets begivenheder”24, narrationens förlopp skapas av den 

ordning vilken det som har inträffat berättas. Det som svarar på frågan: ”hvad skete där”? kan 

ses som historien.25 Det som enligt Marie Lund står för narrationen och har med novellens 

form att göra är svaret på frågan: ”hvordan fortælles den?”26 Lund använder sig också av 

begreppen fabula och sjuzet efter de ryska formalisterna. Fabulan är detsamma som historien, 

den berättade historien och sjuzet är detsamma som berättandet, narrationen.27 I Epikanalys 

kallas historien även story och narrationen för plot.28 När vi läser en novell rekonstruerar vi 

historien, detsamma som fabulans handling. Berättandets förlopp, den ordning de händelser 

som skildras återges i, är däremot det enda man som läsare har tillgång till och det är det som 

utgör den egentliga novellen.29 ”När man talar om historien bör man hålla i minnet att den 

egentligen är en konstruktion och abstraktion: den äger ingen självständig existens utan är 

resultatet av läsarens rekonstruktion med utgångspunkt från texten […] vilket är det enda 

konkreta som kan undersökas.”30 Vi ”läser” narrationen och inte historien. För att förtydliga 

så handlar historien om vad som händer och narrationen har med att göra hur det som händer 

berättas. Med Holmberg och Ohlssons ord: ”Vid sidan av en berättelsevärld rymmer texter per 

definition en berättarvärld.”31 Tidsmässigt kan man skilja mellan den tid handlingen utspelar 

sig på och den tid det tar att återberätta det som har skett.     

     Fortsättningsvis i denna uppsats kommer termerna historia och narration att användas.  

                                                
22 Lund  s. 21ff. 
23 Ibid.  
24 Ibid.  
25 Ibid. (Originalets kursiv.) 
26 Ibid. s. 22 (Originalets kursiv.) 
27 Ibid.   
28 Holmberg & Ohlsson s. 12 
29 Lund  s. 22  
30 Holmberg & Ohlsson s. 12 
31 Ibid. s. 74 
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     Marie Lund tar upp den skillnad som den danske litteraturteoretikern Søren Baggesen gör 

mellan historien och narrationen vilken han i regel ser som något kännetecknande för 

novellen. Skillnaden kan bestå av en kontrast mellan just historien och narrationen, att det 

som berättas skiljer sig från själva berättarsituationen. Samtidigt menar Baggesen att en 

skillnad alltid finns hos en novell, skillnaden mellan historien och narrationen, något som har 

skett (historien) och är avslutat innan narrationen inleds. Lunds tolkning av hans begrepp är 

att en novell alltid berättar om ett handlingsförlopp som redan är avslutat. Lund själv anser att 

det inte alltid förhåller sig så, utan att det gäller främst noveller inom den klassiska 

novelltraditionen från 1800-talet samt noveller skrivna under romantiken. Hon hävdar istället 

att både historien och narrationen är relevanta, men att kravet på ett avslutat händelseförlopp 

innan själva narrationen inleds inte borde ses som ett krav för novellen.32  

     I modellen för novellgenren som ställs upp i denna uppsats ses en skillnad mellan historien 

och narrationen som ett kriterium för novellen. Samma sak gäller ett avslutat händelseförlopp, 

men då det är ett omdiskutera och omtvistat krav på novellen ses det inte som ett lika starkt 

kriterium.  

 

2.2.5 Plot 

Lund för också in Peter Brooks användning av termen ”plot”, vilket han sätter i samband med 

historien och narrationen. Lunds definition av Brooks plot är: 

 
Plottet er således en fortolkende aktivitet, som distinktionen mellem sjuzet og fabula bringer 
frem – eller med andre ord den måde, hvorpå vi bruger det ene forløb mod det andet. ’Plot’ er 
her ment som en fortolkning af det, der sker, når vi konfronterer fortællenivauet med vores 
læsning af historien.33  

 

Holmberg och Ohlsson likställer å sin sida plot med intrigen och ser det som ”en sekvens av 

händelser i en berättelse”.34 De har ställt upp ett schema med ett visst mönster som de anser 

att den klassiska novellens plot ofta följer, liksom andra verk inom populärfiktionen, vilket är 

en efterbild av dramats. Vidare i uppsatsen är det denna definition av begreppet plot som 

kommer att åsyftas.  

1. Exposition – läsaren uppmärksammas på tid och plats och de olika karaktärerna 

presenteras. 

2. Konflikt – utgör kampen eller hindret för huvudpersonen, något som står i vägen för 

                                                
32 Lund s. 23ff. 
33 Ibid. s. 24. 
34 Holmberg & Ohlsson s. 29. 
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att denne skall kunna uppnå sitt mål. T.ex. kan en konflikt äga rum mellan människa 

och natur, människa och stat, människa och människa osv. 

3. Stegring – den centrala konflikten blir förlängd och utvecklas av komplikationer som 

tillkommer i berättelsen. 

4. Klimax eller peripeti – den punkt där konflikten fokuseras och ingen återvändo finns 

5. Nedåtgående – på detta sätt visar sig nu resultatet av den konflikt som är central. 

6. Denoument – berättelsens lösning35 

     I denna uppsats kommer ett försök att göras för att se om de två skönlitterära texter som 

ligger till grund för analysen följer det ovanstående schemat för plot, och därmed kommer 

denna innebörd av plot att användas. Några av de ovanstående punkterna behandlas även 

fristående i denna uppsats.  

 

2.2.6 Händelsen 

En novells viktigaste tema är enligt Lund händelsen.  Händelsen är viktig i den meningen att 

den har inflytande på personerna i en novell eller på deras liv. Händelsen är även av vikt om 

novellens personer anser den vara det, utan att det egentligen är vare sig en stor händelse eller 

en händelse som tyngdpunkten läggs på vid berättandet. Händelsen ska i en novell vara 

överraskande eller ny i förhållande till kontexten.36 Som tidigare framkommit anser Lund att 

kravet på ett redan avslutat händelseförlopp inte borde ses som något absolut, och hon påstår 

att så är också fallet i de flesta noveller skrivna under 1900-talet. För berättaren innebär detta 

att han eller hon i förhand inte kan överblicka hela händelseförloppet och då inte heller stå 

som garant för att historien är värd att berättas. Konsekvensen för händelserna blir då som hon 

ser det att: ”[t]endensen till att nedprioritere fortælleren i moderne noveller afspejles derfor i 

begivenhedens ofte diminutive karakter”.37 Konsekvensen av detta kan då bli att en händelse 

får mindre utrymme i en novell även om dess inverkan eller påverkan på novellernas personer 

är stor.   

     Det är osäkert var Lund ställer sig gällande litteraturteoretikern Søren Baggesens tes som 

hon tar upp, att händelser är irrationella. Detta begrepp har enligt Lund kritiserats starkt av 

andra litteraturteoretiker. Baggesen anser att en händelse kan ses som irrationell då: ”den sker 

for mennesket og står i modsætning til menneskets aktive og rationelle handlinger”.38 Det som 

enligt Lund kan kritiseras här är att en människas handlingar inte alltid kan ses som rationella 
                                                
35 Ibid. 
36 Lund  s. 24f. 
37 Ibid. s. 31. 
38 Ibid. s. 25f. Citerat efter Lund. 
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och dessutom finns det en skillnad mellan händelse och handling. Det viktigaste i Baggesens 

begrepp irrationell händelse är enligt Lund det faktum att en händelse är oundviklig, vare sig 

den beror på en tillfällighet eller inte. Detta kopplar hon dessutom samman med Baggesens 

tes att ett återkommande och frekvent förekommande tema och motiv inom novellgenren är 

människan och hennes villkor och mer sällan handlar noveller om människan själv.39 

     Som framkommit ovan finns det flera olika kriterier gällande händelsen i en novell. De 

som är av vikt för den modell för novellgenren som här används i analysen är om det finns en 

viktig händelse som även fokuseras, irrationella handlingar – händelser som står utanför 

karaktärernas egen påverkan samt en händelse som är överraskande eller ny i förhållande till 

kontexten. 

 

2.2.7 Poäng och vändpunkt 

Enligt Henricsson finns det ofta i klassiska noveller en poäng som framställningen ända från 

början är inriktad mot. Han nämner både Maupassants och Söderbergs noveller som exempel. 

Moderna noveller följer istället oftare Tjechovs linje genom att vara stegringslösa och sakna 

en höjdpunkt och något egentligt slut. 40 Även Carin Röjdalen menar i sin avhandling om Lars 

Ahlins fyrtiotalsnovellistik att moderna noveller ofta saknar slutpoäng.41 

     Främst i klassiska noveller brukar vändpunkten i slutet av en historias narrativa förlopp 

bestå av en poäng. Här når handlingen en dramatisk höjdpunkt eller så får en konflikt sin 

lösning. Men detta kan även gälla moderna noveller med en vändpunkt men som saknar en 

klassisk slutpoäng. Vändpunkten kan liknas med peripetin inom det klassiska dramat.42 

     Lund tar upp Søren Baggesens tvådelade poängbegrepp där denne skiljer mellan 

determinationspunkten och tolkningspunkten. ”Determinationspunktet er novellens 

vendepunkt eller den begivenhed, hvor de irrationelle magter slår ind i personernes tilværelse, 

og hvoraf alle andre begivenheder følger.”43 Tolkningspunkten ses som en särskild punkt i 

historien då novellen öppnar sig för tolkning, t.ex. kan en viss händelse vara det som ”utlöser” 

tolkningsprocessen. Determinationspunkten kan ses som den punkt då resten av novellens 

utveckling bestäms.44 

     Den kritik Lund för fram mot tolkningspunkten är att tolkningen inte finns till objektivt i 

                                                
39 Ibid. s. 26. 
40 Henricsson s. 15. 
41 Röjdalen s. 69. 
42 Lund  s. 31. 
43 Ibid. s. 32. 
44 Ibid.  
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novellen. Den beror snarare på en förtolkningsstrategi, att man redan från början har en viss 

förväntan på det man läser. Lund anser vidare att:  
 
[d]et vil nok være enklere og bedre for forståelsen af en hel del noveller, hvis man ikke gør 
fortolkningen identisk med et punkt i tekstens forløb. Man får givetvis mere ud af at adskille 
fortolkning og pointe; at behandle pointen som et konventionelt vendepunkt i den narrative 
struktur og at gøre en eventuel forståelse af novellens ’mening’ afhængig af en mere kvalificeret 
argumentation.45  

 

Det gällande poängen och vändpunkten som är viktigast för min modell är både en poäng i 

den klassiska novellens anda samt i enlighet med den moderna novellens stegringslöshet och 

avsaknaden av ett egentligt slut och slutpoäng. Samtidigt tas vändpunkten med i beaktande i 

denna modell. Dessutom är determinationspunkten viktig i denna novell, den punkt då 

novellens utveckling bestäms. Däremot är tolkningspunkten inte något som jag ser som ett 

kriterium för novellen, utan håller i den frågan med Lund, att en tolkning bör grundas på 

starkare argument gällande novellen som helhet. 

 

2.2.8 Novellens vardagssida 

I Tjechov och naturalisternas anda var målet att: ”ge ett utsnitt ur verkligheten, skildra livets 

enahanda, dess vardagssida”.46 Röjdalen hänvisar till litteraturteoretikern Per-Olof Erixon, 

som i sin tur har tagit upp en av Ruth Kilchenmanns teser, en teoretiker inom samma område, 

att novellen handlar om: ”ett utsnitt av mänskligt liv.”47 Detta kan kopplas samman med 

Henricssons tanke om Tjechovs och naturalisternas mål med novellen, att ge ett utsnitt ur 

verkligheten och skildra vardagen i livet. 

     Henricsson anser vidare att en novell inte försöker ge en utförlig bild av en tidsepok eller 

ett tidsförlopp. Men författaren vacklar gällande detta kriterium och ger exempel på noveller 

som t.ex. tecknar en viss persons levnadsöde. Samtidigt ger han intryck av att anse att det är 

undantaget som bekräftar regeln.48 Själv anser jag att just det vardagliga inslaget i en novell 

och enbart ett utsnitt ur livet, och inte en utförlig beskrivning av en tidsepok eller ett 

tidsförlopp borde ses som något karakteristiskt för novellen.  

 

 

 

                                                
45 Ibid. s. 33. 
46 Henricsson s. 16. 
47 Erixon, citerat efter Röjdalen s. 67. 
48 Henricsson s. 13. 
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3    ANALYS 
 

3.1 Underlag för analysen 

De begrepp som från genreutredningen som ligger till grund för den kommande analysen är 

central konflikt och få karaktärer, berättaren och dess roll, den ekonomiska framställningen, 

poäng, vändpunkt och determinationspunkt, historien och narrationen, plot, central händelse 

samt vardagliga inslag. 

  

3.2 Novellen ”Överraskningen” 

Åke bor ensam med sin mamma Elsa som är änka. Åke och hans mamma är fattiga, och 

mamma Elsa sliter och städar för att försörja de båda.  

     Åkes farfar ska fylla 70 år och de får en inbjudan att ta del av festligheterna. Men det är 

inget hjärtligt brev. Farmodern skriver kort att de kan komma om de vill, men det blir trångt 

och att de får sova där de får plats. Dessutom förväntar sig farmodern att Åkes mamma, Elsa, 

och Åke ska hjälpa till med förberedelserna inför festen och med städningen efter, vilket hon 

också skriver i sitt korta brev. Brevet är egentligen inte alls särskilt inbjudande p.g.a. både 

dess innehåll och den ohjärtliga ton farmodern använder sig av. 

     Åke och Elsa pratar inte om brevet med varandra, men Åke märker av hennes agerande 

och handlingar att det gör henne illa till mods. Hon sitter och skrynklar ihop brevet och 

vecklar ut det igen under tystnad. När Åke under natten vaknar till av att hans mamma frågar 

honom om hur man stavar sekel ser han de flera försök modern gjort för att få ihop ett brev 

till svar. 

     Efter skolan går mamma Elsa för att möta Åke. Men Åke låtsas inte se henne förrän alla 

kompisar försvunnit eftersom han skäms för sin fattiga mamma. De går till en affär där Åke 

ska få spela in den födelsedagshälsning till farfadern som mamman suttit uppe och skrivit 

under natten. Åke och läsaren förstår nu att det inte var ett brev som mamman försökte skriva. 

     Väl hemma igen med den inspelade grammofonskivan lyssnar de båda på den med 

spänning och förtjusning. De är väldigt förväntansfulla inför festen då de ska få spela upp den 

för farfadern.  

     Dagen för festen är inne. Ingen hämtar Åke och hans mamma vid tåget, ingen står på 

trappen och hälsar dem välkomna när de kommer som de alltid gjorde när Åkes pappa levde. 

De ser knappt till Åke eller mamma Elsa som genast sätts i arbete.  

     Mamma Elsa och Åke väntar hela festkvällen för att invänta det perfekta tillfället att spela 
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upp skivan, farfaderns överraskning. När mamma Elsa till slut tycker att det infinner sig 

signalerar hon till Åke som vevar igång grammofonen och precis när skivan går igång säger 

farfadern att de ska stänga av oljudet då han och hans vänner precis ska till att spela kort. 

     Överraskningen är förstörd. Åke och mamma Elsa får ingen att chans att spela upp skivan. 

De båda gråter tillsammans.     

    

3.3 Fragmentet ”En hund begraven”  

Detta skulle vara inledningskapitlet till en roman Dagerman aldrig avslutade. Det är en 

framtidsskildring och handlingen utspelas i Sundbyberg maj 1955.  

     Jag-berättaren är författare och dessutom namne med Stig Dagerman själv. De delar 

födelsedag, den 5 oktober 1954, han är korpral i tredje författarkåren och bor i Sundbyberg 

där författarna måste hålla sig till manifestet med tillåtna ord och det Kristliga 

korpralsförbundets handledning för hur författare ska kunna skriva bättre och korrekt när de 

skriver.  

     Innan historiens början finns en prolog som författaren skrivit till sina ”Ärade samtida!”(s. 

237). Här får vi som läsare reda på att framtiden är det viktiga för de samtida människorna, 

inte det som redan har skett utan det som kommer att ske. Författaren (den fiktive författaren) 

menar dessutom att: ”[d]en tiden tycks alltså ganska nära då slagen vid Trafalgar, Narva och 

Maraton kommer att upptaga mindre plats i våra minnen än slagen om Sundbyberg och 

Solvalla hundra år efter våra barnbarns död” (s. 237). I denna prolog får vi som läsare en 

överblick av vad som kommer att ske, och både datum och plats uppges. Lotta Lotass menar i 

sin avhandling att den fiktive författaren här ironiserar över den framtidstörst som 

karakteriserar seklet och över de samtida historiska romanerna vars handlingar istället har 

övergått till att behandla framtiden.49  

     Ledordet för Lotta Lotass i hennes avhandling om Stig Dagerman och hans författarskap 

har varit frihet, och enligt Lotass var författarens roll enligt Dagerman själv: ”att göra 

människan medveten om sin frihet och medveten om det odiskutabla värdet av en handling 

syftande till denna frihet, även då denna handling bara kunde bli symbolisk”.50 Lotass anser 

att: ”En hund begraven” är ”en satirisk kritisk behandling” och som ”kan läsas som reaktioner 

på Dagermans eget 40-tal med dess politiska och estetiska diskussion. Och framför allt gäller 

detta författarens roll i och inför samhället”.51  

                                                
49 Lotta Lotass Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap (diss. Göteborg 2002) s. 208. 
50 Ibid s. 209. 
51 Ibid. s. 209f. 
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     Efter prologen kommer kapitel nummer ett och den fiktive författaren börjar berätta om sin 

relation till general Pompell och hur han och de hårda reglerna för författare har drabbat 

kollegor till honom själv. Han berättar dessutom att denne bär skuld ”Till mitt fall. Till min 

förnedring. Till min feghet. Och till mitt mod. Samt till min begravning den 31 maj 1955 

klockan 14.30 på kommunala hundkyrkogården i Sundbyberg.” (s. 238) Det är nu historien tar 

sin början, på författarens födelsedag. Han står vid fönstret och tankarna vandrar bort. Han 

berättar bl.a. om ett föredrag general Pompell, som är chef för Sundbybergs 

språkförsvarsområde, höll på tv och som läsare får man ta del av de absurda regler som 

författarna i Sundbyberg måste följa.          

     Tankarna vandrar vidare hos den fiktive Stig Dagerman och nu får vi som läsare en 

överblick om vad som har förändrats i Sundbyberg på den senaste tiden och hur det var förr, 

då det var bättre. Vi får även veta hur långt kriget mot Östergötland gått och även detta 

beskrivs med ironi. ”Man skaffade dit ett par grävmaskiner som började äta väldiga hål i 

åkanten. Inom sundbybergska flottkretsar uppstod en förklarlig bestörtning. Man fruktade att 

östgötarna ämnade leda bort vattnet ur Bällstaån för att på så sätt torrlägga Sundbybergs 

marin.” (s. 242). Detta kan ses som ett exempel på Dagermans ironi.  

     Sen avbryts den fiktive författaren och tillika berättaren Stig Dagerman i sina tankar av att 

hans televifon52 ringer. General Pompell har ett särskilt ärende när han ringer. Författaren i 

fragmentet har vägrat att ändra en viss formulering i en novell han har skrivit. Då 

formuleringen strider mot de uppsatta reglerna i Sundbyberg fråntas den fiktive författaren 

Stig Dagerman sina författarrättigheter och han konstaterar då själv att: ”en nioårig 

författarbana var avslutad.” (s. 251)  

     Med detta slutar det första kapitlet och därmed även hela fragmentet. 

 

3.4 Analys av novellen Överraskningen 

 

3.4.1 Central konflikt och få karaktärer 

Det som kan ses som en central konflikt i ”Överraskningen” är motsättningen mellan Åke och 

hans mor på ena sidan och faderns släkt på den andra, en konflikt mellan människa och 

människa. Dessutom uppfyller ”Överraskningen” kravet på få personer som brukar nämnas i 

samband med noveller. Det är Åke och hans mor som är huvudpersonerna och som är de 

centrala karaktärerna. Fastern, farmodern och farfadern får man som läsare ingen vidare 

                                                
52 ”Televifon” kan ses som en framtidsmarkör och av texten så verkar det vara en blandning av en telefon och en 
tv – därav televifon – och liknar bildtelefonen.  
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beskrivning eller uppfattning av.  

           

3.4.2 Berättaren 

Berättaren är en allvetande stämma som står utanför den historia han berättar, alltså en extern 

eller heterodiegetisk berättare. Berättaren återger Åkes och mammans känslor och tillstånd för 

läsaren. Samtidigt yttrar han vissa värderande uttryck. ”Hon var trött och höll sig fast i bordet 

med båda händerna. […] Modern stirrade rätt ut i rummet, hennes händer var alldeles 

ensamma och knycklade långsamt ihop brevet till en ojämn boll. När Åke såg på händerna 

skämdes de och slätade till brevet.” (s. 175)      

     Berättaren kan verka objektiv, men vi får ta del av historien ur främst Åkes men även 

moderns perspektiv. Som läsare får man aldrig t.ex. reda på om fastern eller farmodern 

diskuterar Åke och hans mor och om de ska hämta de vid tåget eller inte.  

     Som framkommit i genreutredningen hävdar vissa litteraturteoretiker enligt Henricsson att 

berättaren i en novell enbart är skenbart objektiv p.g.a. det lilla material som väljs ut vid 

berättandet och den slutna formen hos novellen. Genom materialets storlek kan man knappast 

få en helhetsbild av en händelse, utan den som berättar väljer ut det han eller hon anser vara 

viktigast och berättar detta. På så sätt blir novellen styrd åt ett visst håll, medvetet eller 

omedvetet. Inga onödiga detaljer beskrivs, utan de som tas upp är av betydelse för berättelsen. 

Så kan man se det i novellen ”Överraskningen”. Endast det nödvändiga, som är av betydelse 

för historien och som hjälper till att föra historien framåt tas med i narrationen. Detta urval 

visar till viss del på en skenbart objektiv hållning. Alla detaljer tas inte upp, och de som är 

utvalda är utvalda av en viss mening. Det är berättaren som väljer att återge de han tycker 

tjänar berättelsen. Det som är utvalt hjälper på något sätt till att föra både historien och 

narrationen framåt.  

     Ytterligare något som i ”Överraskningen” talar för en objektiv berättare är när moderns 

handling får visa hennes sinnestillstånd utan att det omständligt skrivs ut, och vi ser det 

genom Åkes ögon: 

 
På natten lyste lampan länge på skrivbordet och Åke somnade sent. Länge trodde han att modern 
somnat ifrån ljuset men när han försiktigt höjde sig på armbågen och såg åt hennes håll märkte 
han att hon hade ögonen öppna och att händerna som låg ovanpå täcket knycklade ihop och 
slätade ut ett osynligt brev. (s. 176) 

 

3.4.3 Ekonomisk framställning 

Att moderns sinnestillstånd signaleras genom en handling (citatet ovan) verkar också 

utrymmessparande, det är en ekonomisk faktor. Den ekonomiska faktorn är något som också 
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har setts som karakteristiskt för novellen och som är en konsekvens av det begränsade 

utrymmet.  

     Att en novell tillhör en genre med begränsat utrymme märks inte minst på det som inte 

berättas. Som läsare får vi bl.a. inte veta vad som händer mellan det att Åke och mamma Elsa 

lyssnat på skivan och det att de kliver av tåget hos farföräldrarna. Vi vet heller ingenting om 

tågresan eller Åkes skoldag. Det som är nödvändigt för historien berättas, det andra 

utelämnas. Detta bidrar än mer till det som kallats skenbar objektivitet. Här kan man alltså 

konkret se att vissa delar har utelämnats och dessa får vi som läsare aldrig ta del av på nära 

håll. Detta bidrar till hur man uppfattar novellen, och därav kan den också, eller kanske 

snarare berättarens hållning, påstås vara skenbart objektiv.  

     En av de utrymmessparande funktionerna i en novell kan vara tillbakablickarna som 

skildrar en kris eller kritisk vändpunkt. Dessa kan dessutom, som tidigare framkommit, enligt 

Lund ge berättaren ett visst avstånd till den historia som berättas. I ”Överraskningen” är 

tillbakablickarna få. De några som finns är korta och ger läsaren en aning om hur det var när 

Åkes far fortfarande levde, på ett litet utrymme tecknas en viss bakgrund. ”Ingen stod på 

förstubron när de kom. Det hade det alltid gjort på faderns tid.” (s. 178) Genom denna korta 

passage får man en rätt bra bild av förr och nu, och det visar även på hur den övriga släkten 

ser på och känner inför Åke och hans mamma. Detta uppfyller kravet på ekonomisk 

framställning i en novell där tillbakablickarna är utrymmessparande. Däremot ger inte dessa 

tillbakablickar någon ökad känsla av avstånd mellan berättaren och historien och narrationen. 

     De handlingar som får stå som symboler för karaktärernas känslor är också en 

utrymmessparande funktion.  

     Den sparsamma persongestaltningen som förekommer i ”Överraskningen” är också något 

karakteristiskt för novellen och som beror på utrymmet. Då texten inte är särskilt detaljerad 

och inte heller ingående i alla avseenden blir novellen koncentrerad. De olika ekonomiska 

faktorerna bidrar även de till koncentrationen i texten. 

 

3.4.4 Historien och narrationen 

I ”Överraskningen” kan man se en skillnad mellan historien och narrationen. Historien 

berättas inte i sin helhet, allt vad som har hänt delges inte läsaren. Men samtidigt är ändå 

novellens narration fullständig, då den är den enda man som läsare har tillgång till, till 

skillnad från dess historia där händelser som läaren vet har skett men som det ändå inte 

berättas om.  

     Händelseförloppet som återberättas i novellen är ett redan avslutat skeende. Detta är något 
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Baggesen ser som kännetecknande för novellen. Ett avslutat händelseförlopp innan själva 

narrationen inleds innebär att berättaren kan stå som garant för att historien är värd att 

berättas. Som läsare får man ta del av något viktigt, både för historiens egna personer och 

också läsaren själv. Detta ger också novellen en ökad känsla av autencitet. 

     Att vi som läsare inte får reda på allt som har skett kan kopplas till skillnaden mellan 

historien och narrationen. Vi har endast tillgång till narrationen, i vilken ordning de olika 

händelserna har ägt rum och berättandet om dessa händelser, och inte de egentliga 

händelserna.  

     En skillnad mellan historien och narrationen som förekommer är just den ekonomiska 

framställningen. Trots den ekonomiska framställningen är det som berättas i narrationen mer 

än det som vi som läsare får ta del av ur historien. Dessutom skiljer sig tidsspannet mellan 

historien och narrationen åt. På några sidor får man som läsare mycket information, som t.ex. 

att Åkes mor är änka, hur det var med släkten innan fadern dog och dessutom går det en tid 

från det att de spelar in grammofonskivan tills det att de åker till farfaderns kalas.  

      

3.4.5 Plot 

1. Exposition – i inledningen till ”Överraskningen” får man som läsare ingen orientering 

över tid och plats. Men trots att det känns som om man hamnar mitt i ett 

händelseförlopp finns det en upptakt av allmän karaktär men som ger en liten bild av 

novellens karaktärer. Även om kommentaren är allmän så upplever man som läsare att 

det är Åke och hans mor den syftar på och man får en bild av de personer man 

kommer att möta i novellen.  

 
Det finns människor som ingenting gör för att bli älskade men ändå blir det och de som gör allt 
för att bli älskade men aldrig blir det. Riktigt fattiga människor, kan man märka, har ofta svårt 
att bli älskade. När Åkes mor hade varit änka i fem år fyllde han farfar sjutti. (s. 175) 

 

2. Konflikt – I Epikanalys ses en av de vanligaste konflikterna som den mellan 

människa och människa.53 Så är också fallet i ”Överraskningen”, Åke och hans mor 

kontra den övriga släkten. Det är de som är hindret i Åkes och moderns väg att spela 

upp grammofonskivan. 

3. Stegring – nya hinder tillkommer, det händer hela tiden nya saker som leder till att 

uppspelningen av grammofonskivan fördröjs. 

4. Klimax – när Åke väl vevar igång grammofonen finns det inte längre någon 

                                                
53 Holmberg & Ohlsson s. 29. 
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återvändo. 

5. Nedåtgående – Åke och hans mor förlorar konflikten och blir tvungna att stänga av 

grammofonen innan födelsedagshälsningen kommer igång.   

6. Denouement – Här kommer nu lösningen på den spänning och förväntan som byggts 

upp, även om resultatet inte är det förväntade. De får aldrig spela upp 

födelsedagshälsningen och hela novellen slutar med att de båda gråter.  

     ”Överraskningen” uppfyller den klassiska novellens kriterier för plot.  

 

3.4.6 Händelsen 

I ”Överraskningen” finns en central händelse och det är farfaderns födelsedagsfirande. Hela 

novellen handlar om detta på ett eller annat sätt, antingen det är att spela in grammofonskivan 

eller att hugga ved. Detta stämmer väl in på Lunds tes att en novells viktigaste tema är 

händelsen då novellen är uppbyggd och kretsar kring födelsedagsfirandet.   

     Ett annat kriterium för novellen som har förts fram är ett överraskande, eller nytt inslag. 

Det som nedan benämns som determinationspunkten kan även ses som det överraskande 

inslaget. Som läsare väntar man hela tiden på att Åke ska få spela upp sin skiva, men det blir 

inte så, vilket är överraskande och inte det förväntade resultatet då stämningen hela tiden 

byggs upp så att man som läsare förväntar sig ett visst slut, att Åke och mamma Elsa ska få 

spela upp grammofonskivan. 

 

3.4.7 Poäng och vändpunkt 

Även om det inte finns någon direkt poäng eller slutkläm i novellen är den inte stegringslös 

vilket ofta tas upp i samband med moderna noveller. Hela tiden byggs spänningen och 

förväntningarna upp inför festen och tillfället då de ska få spela upp skivan, och som läsare 

känner man också denna stegring. Men sen blir det platt fall. Det som hela tiden har byggts 

upp sker aldrig. Att de inte får spela upp sin överraskning kan ses som höjdpunkten i 

novellen. Det kan även vara det tillfälle då de irrationella makterna verkar i en person liv, här 

i Åkes. Dessa irrationella makter verkar så att den händelse som eftersträvas, att få spela upp 

grammofonskivan, inte blir utförd. Med Baggesens terminologi kan detta även ses som 

determinationspunkten, den punkt som bestämmer hur det hela ska utveckla sig. Här på följer 

nu de kommande handlingarna, även om det i just detta fall bara är en som vi som läsare får ta 

del av och det är gråtandet. Detta är en konsekvens av determinationspunkten, resten av 

historiens gång blir här bestämd. Enligt Baggesen är händelser oundvikliga, och i denna 

novell följer alla händelser i ett led på varandra, de kan ses som orsak och verkan.     
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3.4.8 Novellens vardagssida 

Både Henricssons och Röjdalens tankar om ett utsnitt ur mänskligt liv och en passage ur 

vardagen stämmer väl in på ”Överraskningen”. Som läsare får man en inblick i hur 

vardagslivet ter sig för Åke och hans mor, och det skulle lika gärna kunna vara vilka dagar 

som helst. Det är utsnitt ur vardagslivet för två människor som egentligen skulle kunna vara 

vilka som helst.  

 

3.5 Analys av ”En hund begraven” 

 

3.5.1 Central konflikt och få karaktärer      

Ett kriterium på en novell brukar vara fåtalet karaktärer vilket också är fallet i ”En hund 

begraven”. Den fiktive författaren och berättaren Stig Dagerman är tillsammans med general 

Pompell de centrala karaktärerna i fragmentet och det är också av dem som man som läsare 

får en mer ingående bild.  

     Författarna och dess kamp för frihet på den ena sidan och den reglerande staten 

Sundbyberg med general Pompell som sin förkämpe på den andra sidan utgör en central 

konflikt.  

 

3.5.2 Berättaren 

Här möter vi en jag-berättare som är delaktig i det händelseförlopp han berättar. Det är en 

intern eller homodiegetisk berättare. Som läsare upplevs en berättelse och berättaren 

subjektivare då berättaren själv deltar i de händelser han skildrar, vilket också är fallet i ”En 

hund begraven”. Men en annan aspekt är att den fiktive författaren Stig Dagerman vill ge sken 

av att vara objektiv genom att bl.a. styrka sina utsagor med diverse dokument som t.ex. ”listan 

över i Sundbyberg tillåtna ord” (s. 239). Detta visar att det inte bara är författarens paranoia 

som talar, utan att det faktiskt förhöll sig på detta sätt. De tydliga tids- och platsangivelserna 

ökar objektiviteten och autencitetskänslan i texten, liksom prologen i inledningen.  

     Inledningen består av en prolog över framtiden riktade till ”Ärade samtida!” (s. 237) 

signerat författaren. Här får man läsare också en aning om vad som komma skall, att 

händelserna i Sundbyberg som kommer att berättas om har betydelse för författarens samtid 

men även kommer att ha betydelse i framtiden. Här börjar spänningen och förväntningarna att 

byggas upp. Detta kan i en novell liknas vid den förhöjda spänningen inför en dramatisk 

vändpunkt, peripetin.  

     Som framkommit i genreutredningen menar Henricsson att berättaren till viss del är mer 
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diskret i en novell än i en roman och även om berättaren är ett ”jag” skildrar han eller hon 

oftast ett händelseförlopp som denne fått återberättat för sig. Detta bidrar till den objektivt 

hållne berättaren. I ”En hund begraven” deltar berättarjaget i den historia han berättar. Detta 

ökar subjektiviteten i texten och då man samtidigt som läsare upplever att berättaren har 

påverkats på ett starkt sätt av de händelser han skildrar blir den än starkare och berättaren är 

mer framträdande än diskret. Att fragmentets fiktive Stig Dagerman påverkats starkt av de 

olika händelserna märks främst av den negativa bild han målar upp av general Pompell och 

Sundbybergs utveckling. Alltså uppfyller inte denna text just kravet på en objektiv, mer 

diskret författare i novellen. 

     Inte heller upplevs detta fragment vara skenbart objektiv då även detaljerna är relativt 

många. Det känns heller inte som om berättaren undanhåller ett betydande antal detaljer så att 

texten skulle vara skenbart objektivt, utan den upplevs mer subjektiv. Samtidigt bör man ha i 

åtanke att det är ur en persons perspektiv man som läsare får ta del av historien, den fiktive 

Stig Dagermans.  

 

3.5.3 Ekonomisk framställning 

Tillbakablickarna kan som sagt vara exempel på ekonomisk framställning. De kan skildra en 

kris eller annan kritisk vändpunkt i personernas liv. I fragmentet är de tillbakablickar som 

finns utrymmessparande, enligt kriterierna för en novell, då berättaren blickar tillbaka på hur 

det var innan den nuvarande situationen i Sundbyberg, med de nu gällande stränga 

förordningarna för författarna. Tillbakablickarna är utrymmessparande då de som minnen till 

viss del kan bli komprimerade, man minns och berättar inte alla detaljer men samtidigt 

berättar de även indirekt om hur den nuvarande situationen ser ut:  

 
Lyckliga vintersöndagar under det lyckliga fyrtiotalet när jag tidigt om mornarna steg ut i den 
gnistrande snön, vinterhimlen sprakade över Brommas hangarer, jag spände på mig skidorna 
utanför mjölkaffären i hörnet av Tritonvägen och Albygatan och tre minuter senare stod jag ute 
på Bällstaåns is.  
     Hur ofattbart enkelt var det inte att åka skidor och skridsko på den tiden! (s. 241) 

 

En lång teknisk förklaring ges gällande televifonens olika färger och dess innebörder. Vi kan 

likna televifonen vid en slags bildtelefon eller kanske webbkamera, men det viktiga är att man 

kan se den man pratar med. Det var den nya färgtelevifonens utveckling  

 
som gjorde det möjligt att televifonera inte endast ansikten, uniformer, civilkostymer, löften, 
resolutioner, lögner och skamliga förslag utan även själstillstånd. Genom en enkel intryckning 
av en färgknapp kunde man nämligen automatiskt reglera ansiktsfärgen så att den kom att 
uttrycka ett för varje situation passande sinnestillstånd. Färgschemat var, i knapparnas ordning, 
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följande:  
     Vinrött: jag sympatiserar livligt med det bästa i mänsklighetens strävanden […]. Stålblått: jag 
är mer än fast besluten att försvara min fosterjord[…]. (s. 246) 

 

Dessa färger skulle ha kunnat ses som utrymmessparande i en hel roman, men för detta korta 

fragment används de olika färgerna så lite så beskrivningen av vad de olika färgerna 

symboliserar för känslor tar mer utrymme än det sparar. Just denna aspekt ställer texten 

närmare en oavslutad roman än en novell.  

 

3.5.4 Historien och narrationen 

Kronologin i denna text är bruten. Redan från början får man veta hur det kommer att gå. Här 

är förebådande fakta viktigare än tillbakablickar:     

 
Jag måste få börja med mitt mellanhavande med general Pompell. Ty när allt kommer omkring 
är det han som bär skulden till allting. Till mitt fall. Till min förnedring. Till min feghet. Och till 
mitt mod. Samt till min begravning den 31 maj 1955 klockan 14.30 på kommunala 
hundkyrkogården i Sundbyberg. 
     Mot sin vilja bar han till och med skulden till att ett stort antal taxar fick sina liv förlängda 
med en hel månad. (s. 238) 

 

Enligt Baggesen är ett kännetecken för novellen ett redan avslutat händelseförlopp innan 

själva narrationen inleds. Ovanstående formulering visar att så är fallet i ”En hund begraven”. 

Enligt Baggesen står då berättaren som garant för att historien är värd att berättas.  

     I detta fragment är skillnaden mellan narrationen och historien tydlig, vidare något 

kännetecknande för novellen enligt Baggesen. Narrationen inleds efter historiens början och 

sträcker sig dessutom både före och efter dess egentliga början.  

         Miljö- och detaljbeskrivningarna är utförliga i denna text, kanske mer utförliga än vad 

som anses vara brukligt för en novell. Bl.a. ges en utförlig beskrivning av televifonens olika 

funktioner (kanske för att det är en framtida uppfinning och för att man som läsare ska få en 

klar bild av vad det är) och främst vad de olika färgerna betyder och vilka känslor de olika 

färger som visas på skärmen i televifonen signalerar. (s. 243)  

 

3.5.5 Plot 

1. Exposition – I prologen till fragmentet får man som läsare ingen orientering över tid 

eller plats och man får inte heller stifta bekantskap med de olika karaktärerna. Det 

man får veta är att det gäller ett framtida slag om Sundbyberg och Solvalla. (s. 237) 

2. Konflikt – En av de vanligaste konflikterna är enligt författarna till Epikanalys 
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människa mot samhälle.54 Så gestaltas konflikten i ”En hund begraven”, författarnas 

kamp för frihet mot den reglerande staten Sundbyberg. 

3. Stegring – Det finns inga händelser som utvecklar eller komplicerar konflikten 

ytterligare, utan den känns relativt konstant. 

4. Klimax eller peripeti – den punkt i fragmentet då ingen återvändo längre finns är när 

general Pompell ger författaren en sista chans att ändra den formulering som bryter 

mot stadgarna, men författaren vägrar. ” – Nej svarade jag stadigt. Jag vägrar att dela 

på Vättern.” (s. 251) 

5. Nedåtgående – Det är nu resultatet av en konflikt visar sig. I denna text får vi som 

läsare enbart veta att huvudpersonen förlorar sina författarrättigheter. Vi får ingen 

uppgift av vad det leder till i förlängningen eller hur författaren hanterar detta.  

6. Denoument – Ingen klar lösning finns på berättelsen. 

     Gällande kriterierna för plot i en klassisk novell blir alla inte uppfyllda när man ser 

närmare på ”En hund begraven”. De som klart uppfylls är konflikt och klimax eller peripeti.  

 

3.5.6 Händelsen      

Som tidigare nämnts anser Lund att händelsen är en novells vitigaste tema. I denna text finns 

visserligen ett par olika händelser, men den av störst vikt och betydelse är televifonsamtalet 

från general Pompell om de skriftliga överträdelser den fiktive Stig Dagerman begått. 

Dessutom är denna händelse en kris för Stig Dagerman i fragmentet då denne fråntas sina 

författarrättigheter. Detta skulle då uppfylla några av novellens krav.  

     Även om televifonsamtalet från general Pompell ses som den mest betydelsefulla 

händelsen förekommer flera som är av betydelse. Däribland kollegan som blir fråntagen sina 

författarrättigheter, muren som byggs runt Sundbyberg, televifonen som ringer osv. Men då 

televifonsamtalet är den händelse som ägnas mest utrymme i fragmentet kanske den kan ses 

vara av yttersta vikt, bland andra viktiga händelser. Det är också den händelse som leder till 

att författaren i slutändan fråntas sina rättigheter att skriva. Men i detta fragment är det inte en 

händelse som fokuseras och behandlas, kriterier för en novell som inte uppfylls. 

     I fragmentet är det tydligt med orsak och verkan gällande händelserna, de följer på 

varandra. Som exempel kan det faktum att författaren fråntas sina rättigheter ses som en 

verkan av att han vägrar att omformulera sig i sin novell. 

     Enligt Lund ska även en händelse i en novell vara överraskande eller ny i förhållande till 

                                                
54 Holmberg & Ohlsson s. 29. 
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kontexten. I ”En hund begraven” kan inte händelserna ses som överraskande eller nya i 

förhållande till kontexten då de flesta aviseras på förhand.  

 

3.5.7 Poäng och vändpunkt 

Att författaren i texten fråntas sina rättigheter kanske inte ses som en klassisk poäng eller 

slutkläm som inom den klassiska novellistiken. Men slutet kan ses som en konsekvens av det 

som skildrats innan. Då författaren vägrar att ändra sin formulering visar han att han står 

stadigt vid sin åsikt, och då kan det vara en poäng. Trots det slut som väntar honom viker inte 

författaren en tum från sina övertygelser. Även om fragmentet är ett inledningskapitel till en 

roman som aldrig avslutades känns detta slut som ett faktiskt slut. Efter sista punkten hänger 

inte alltför många frågor i luften. I början av det första kapitlet (själva fragmentet) berättar 

jag-berättaren om sin förestående död och denne äger aldrig rum i fragmentet vilket är en av 

de obesvarade frågorna. Men å andra sidan kanske frågorna skulle vara betydligt fler om man 

visste att en fortsättning fanns tillhanda. 

     Då författaren i fragmentet vägrar att ändra den formulering i en novell som bryter mot 

staten Sundbybergs regler finns inte längre någon återvändo. Detta kan enligt Baggesens teori 

ses som determinationspunkten. Här och nu bestäms fortsättningen av historien och denna 

punkt är viktig i den meningen att den har ett avgörande för den kommande historien. 

     De irrationella makterna, också enligt Baggesen, kan ses som starka i detta fragment då 

mycket av det som sker ligger utanför huvudpersonens egen chans att påverka. 

 

3.5.8 Novellens vardagssida  

Tanken om att en novell handlar om ett utsnitt av mänskligt liv, en vardag, känns inte 

självklart gällande ”En hund begraven”. Det är en specifik dag, berättarens födelsedag, 

omständigheterna kring hela situationen är speciella och som läsare får man känslan av att det 

är något historiskt som man får återberättat för sig, inte minst p.g.a. fragmentets prolog (som 

berättas om i avsnittet om fragmentet ”En hund begraven” och dess innehåll i denna uppsats). 

Istället är det en längre tidsperiod och ett människoöde som skildras, vilket Henricsson menar 

att novellen inte försöker göra och som togs upp i bakgrundsavsnittet om novellen. 
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4     SLUTDISKUSSION 
 

4.1 Likheter och skillnader mellan de skönlitterära texterna 

De båda skönlitterära texterna har få karaktärer, ett av kraven som här ställts upp för en 

novell. I ”Överraskningen” är det Åke och hans mamma Elsa som är huvudpersonerna och 

”En hund begraven” handlar huvudsakligen om den fiktive författaren Stig Dagerman och 

general Pompell. Dessutom förekommer en central konflikt i både ”Överraskningen” och 

”En hund begraven”, men konflikterna är av olika art. I ”Överraskningen” utgörs konflikten 

av motsättningar mellan människa och människa (Åke och hans mor på ena sidan och den 

övriga släkten på den andra sidan) och konflikten i fragmentet är en kamp mellan människa 

och stat, de frihetskämpande författarna mot den reglerande staten Sundbyberg.    

     I ”Överraskningen” är berättaren en allvetande heterodiegetisk berättare som står utanför 

den historia han berättar. I fragmentet däremot är jag-berättaren homodiegetisk och då 

delaktig i den historia som han berättar, och detta blir då till narrationen. En slutsats som 

tidigare dragits är att berättaren i ”En hund begraven” är relativt subjektiv, jag vill påstå att 

han är mer subjektiv än den i ”Överraskningen” då berättaren tar upp självupplevda händelser. 

Genom detta framträder skillnaderna mellan de båda skönlitterära texterna tydligare. Men å 

andra sidan kan berättaren i ”Överraskningen” enbart vara skenbart objektiv, främst p.g.a. 

sovringen av materialet, vilket tidigare berörts. Berättaren i ”Överraskningen” är den typiska 

berättaren som till synes är objektiv och som står utanför den historia han berättar. Samtidigt, 

p.g.a. av novellens utrymme, är han selektiv med detaljerna. Dessutom får handlingarna i 

”Överraskningen” visa på känsloläget, och detta bidrar till uppfattningen om en objektiv 

berättare, medan handlingarna i fragmentet är symboliserade av färger som i fallet med 

televifonen eller så skrivs de ut direkt.     

     Berättaren i fragmentet upplevs som mer subjektiv då han till att börja med är namne med 

den riktige författaren, återger detaljerade platser och gör inte heller urval av vad som ska 

återges då utrymmet inte är lika begränsat som i ”Överraskningen”. En homodiegetisk 

berättare bidrar säkert också till det subjektiva intrycket. I genreutredningen framkom att 

berättaren i en novell är mer objektiv än berättaren i en roman. Detta innebär för fragmentet 

att det inte uppfyller detta kriterium. 

     Den ekonomiska framställningen är mer påtaglig i ”Överraskningen” än i fragmentet. De 

tydligt angivna platserna i fragmentet hänger samman med den mer detaljerade texten. Precis 

som med tiden är också platsen tydligt angiven och beskriven i fragmentet till skillnad från i 
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”Överraskningen”.   

     ”Överraskningen” är mer sparsam med detaljer och beskrivningar. En sådan sparsamhet 

gör att dess innehåll blir mer koncentrerat, i enlighet med novellens egenskaper. I 

”Överraskningen” komprimeras bl.a. karaktärsgestaltningen då personerna till stor del 

karakteriseras utifrån sina handlingar och inga närmare upplysningar kring t.ex. ålder eller 

utseende ges. Det är dessutom handlingarna som oftast återger personernas känslolägen. Det 

är inte mycket som komprimeras i fragmentet. Även om tillbakablickarna är mer frekvent 

förekommande i fragmentet än i novellen är de i fragmentet i första hand inte 

utrymmessparande utan de hjälper till att teckna en vidare bakgrund. Färgerna i televifonen 

skulle kunna vara en utmärkt utrymmessparande faktor om det inte här gällde omfånget. Dess 

förklaring är för lång för att de ska kunna spara plats. Även gällande dessa skillnader står 

fragmentet närmare romanen än novellen.   

     När det gäller poäng och vändpunkt finns det både skillnader och likheter mellan de 

skönlitterära texterna. I ”Överraskningen” byggs stämningen hela tiden upp inför 

uppspelningen av grammofonskivan och man har som läsare ingen aning om utgången. I 

fragmentet däremot vet man från början vad som ska ske och spänningen handlar här istället 

om hur det ska ske. Men stämningen är inte lika stegrande i fragmentet som i 

”Överraskningen”. 

     I båda texterna finns en determinationspunkt varpå de kommande händelserna följer, det 

kan ses som orsak och verkan. ”Överraskningens” determinationspunkt är då Åke och hans 

mor inte får spela upp hälsningen och i fragmentet då författaren vägrar ändra sin 

formulering. 

     En skillnad som föreligger mellan de båda skönlitterära texterna är ”Överraskningens” 

överraskande inslag, det faktum att de aldrig får spela upp hälsningen. Fragmentet däremot 

saknar detta överraskande inslag, något som ses som kännetecknande för novellen.  

     Något de båda texterna har gemensamt är enligt Baggesens tes att händelser är 

oundvikliga. I båda följer händelser som utvecklas ur vad som kan ses som novellens och 

fragmentets vändpunkt och även då determinationspunkt och dessa händelser är oundvikliga. I 

samband med determinationspunkten i de båda skönlitterära texterna har även irrationalitet 

kopplats samman, detta innebär att dessa händelser ligger utanför personens makt att själv 

påverka. 

     Enligt Baggesen är ett kriterium för novellen ett händelseförlopp som är avslutat innan 

narrationen inleds, d.v.s. att historiens händelser ska ha ägt rum innan narrationen tar vid. 

Detta uppfylls av både ”Överraskningen” och ”En hund begraven”. I fragmentet markeras det 
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redan avslutade händelseförloppet tydligare än hos novellen och detta görs genom den brutna 

kronologin.  

     Ytterligare ett kriterium för novellen enligt Baggesen är att det alltid finns en skillnad 

mellan historien och narrationen, även om denna skillnad naturligtvis kan skilja sig åt. I 

fragmentet framträder den skillnad som finns mellan historien och narrationen tydligare än 

den gör hos ”Överraskningen”. Detta beror återigen på den brutna kronologin i fragmentet. 

Men det finns dock en skillnad mellan historien och narrationen hos ”Överraskningen”, i 

själva berättarsituationen. Narrationen i sig är fullständig medan vissa delar av historien 

utelämnas. Detta kriterium uppfylls starkare av fragmentet än av novellen. Men detta är nog 

det enda kriterium som för fragmentet närmare en novell än ”Överraskningen”.  

     ”Överraskninigen” uppfyller de krav som ställts upp för en plot i en klassisk novell – 

exposition, konflikt, stegring, klimax och nedåtgående och denoument, berättelsens lösning 

eller där lösa trådar knyts ihop. Fragmentet uppfyller enbart konflikt och klimax. Detta 

mönster är uppställt för den klassiska novellen och i inledningen av genreutredningen togs de 

mest kännetecknande dragen för en klassisk, även kallad episk, novell enligt Röjdalen upp: att 

den fokuserar yttre händelser och är dramatiskt välstrukturerad. Detta stämmer väl överens 

med ”Överraskningen”. Som framkommit i analysen kan inte ”En hund begraven” ses som en 

klassisk novell enligt mönstret för plot. Men hur är det med den moderna novellen? Enligt 

Röjdalen fokuserar den moderna novellen, som också kallas lyrisk, människans inre 

konflikter, är lösare i formen och saknar en poäng. När det gäller fragmentet kan man säga att 

den till viss del fokuserar människans inre konflikter, med tanke på den fiktive Stig 

Dagermans vägran att omformulera sig i novellen, en ståndpunkt han tar efter att ha funderat 

en del fram och tillbaka. Den har heller ingen poäng som finns konkret tillhanda i texten, men 

själva fragmentet och då främst ställningstagandet kan vara en poäng i sig själv.     

     I ”Överraskningen” finns en tydlig central händelse, födelsedagsfirandet, och det är också 

kring denna händelse dess innehåll kretsar. I fragmentet däremot berättas det om flera 

händelser även om televifonsamtalet kan urskiljas som den viktigaste. Detta innebär att 

”Överraskningen” uppfyller detta kriterium, till skillnad från fragmentet. 

     Något som skiljer texterna åt är att ”Överraskningen” skulle kunna utspela sig när och var 

som helst, det som skildras är ett vardagsliv, ett utsnitt ur deras vardag. Det är dock en 

specifik händelse, farfaderns 70-års kalas som står i fokus. ”En hund begraven” å andra sidan 

skildrar mer en specifik period, olika utvalda händelser som inte upplevs lika vardagliga, 

kanske beroende av de många minnena, tillbakablickarna och långa beskrivningarna. Dess 

tidsperiod spänner dessutom över en längre tid, vilken även är angiven, och vi som läsare får 
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ta del av ett människoöde.  

     Att ”Överraskningen” är en novell har framkommit klart då man gått efter de kriterier som 

tagits upp i genreutredningen. Den följer mönstret för en klassisk novell. Dessutom utges den 

som en novell.  Men hur är det med fragmentet? Är det en novell? Vissa kriterier har uppfyllts 

och andra inte. Ska man då sätta en gräns på att hälften av kriterierna ska uppfyllas? Kanske 

är vissa kriterier viktigare än andra?  

     De ovan uppställda och framkomna novellkriterier som ”En hund begraven” till stor del 

uppfyller är: få karaktärer, central konflikt, en framträdande skillnad mellan historien och 

narrationen, poäng/vändpunkt/determinationspunkt, en händelses betydelse och endast 

konflikt och klimax/peripeti gällande plot. Utifrån dessa kriterier ser jag inte fragmentet ”En 

hund begraven” som en novell. Men det har inte med antalet kriterier att göra utan med vilka. 

Likheterna med de mest karakteristiska dragen för en modern novell (enligt Röjdalen) räcker 

inte heller till. De är för oklara och flytande och skulle kunna appliceras och tillämpas på 

flertalet texter, och säger för lite om genren novell.  

     Genom analys av skönlitterära texter och utredning av en genrebeteckning som novell har 

man kunnat se att olika kriterier har olika stor betydelse. De kriterier jag ser som viktigare är 

de som inom facklitteraturen ägnats mer utrymme, kriterier som flera olika teoretiker tycks 

vara överens med varandra om och kriterier som är särskiljande för novellen i jämförelse med 

andra genrer samt de kriterier som upplevs vara av stor vikt för novellen vid läsningen. De 

kriterier jag ser som viktigast är den ekonomiska framställningen, få personer och en central 

konflikt, en central händelse samt ett utsnitt ur vardagen, en ögonblicksbild från livet. Dessa 

bör finnas med för att text ska kunna kallas för novell, samtidigt är det självklart att även 

andra kriterier kan uppfyllas, men dessa är de jag ser som viktigast för genren novell. Häri 

grundas slutsatsen att hypotesen inte stämmer, fragmentet uppfyller inte de kriterier som 

krävs för att kunna kallas för novell.     

 

4.2 Slutord 

Den hypotes som jag har arbetat efter i denna uppsats är att fragmentet ”En hund begraven” 

också skulle kunna ses som en novell om vi inte vore medvetna om att det egentligen skulle 

ha varit ett inledningskapitel till en hel roman. För att försöka påvisa detta har en utredning av 

genren novell gjorts, därefter en analys av en novell efter detta mönster för att få det konkret 

befäst. Sedan har fragmentet analyserats på samma sätt som novellen och därefter har de två 

analysresultaten jämförts. 

          Den hypotes som varit vägledande i detta arbete är att fragmentet skulle kunna ses som 
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en novell om man inte vore medveten om att det är ett inledningskapitel till en roman som 

Dagerman aldrig avslutade. Men efter att ha analyserat ”En hund begraven” efter de kriterier 

som framkommit i försöket att skapa en enhetlig, sammanhängande novellgenre samt jämfört 

med analysresultatet för novellen så drar jag slutsatsen att det inte är en novell.  

     Sammanfattningsvis kan man säga att det som är viktigast gällande genrebeteckningen är 

kvaliteten och inte kvantiteten, vilka kriterier som uppfylls och inte hur många. Det är detta 

som borde tas hänsyn till då man vill se om en text tillhör genren novell eller inte. 
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