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1. Inledning 
Att läsa deckare är för mig en stor passion, inte bara nya författaren utan även klassiker, inte 

bara manliga utan kvinnliga likaså. Jag har valt Unni Lindells bok Rödluvan till min uppsats.1 

Denna bok fastnade jag för snabbt, för att den visade sig innehålla en mängd olika genrer. Det 

är de olika genrerna författaren använder som min uppsats ska handla om. Eftersom jag är 

bekant med Unni Lindells tidigare deckarböcker om kommissarien Cato Isaksen var det 

intressant att läsa en annorlunda deckarhistoria utan denna huvudperson.  

 

1.1 Syfte 

Romanen Rödluvan är inte enkel att genrebestämma, redan konflikten mellan bokens titel och 

den genre som anges på omslaget anger att boken inte bara innehåller en genre utan flera. 

Författaren Unni Lindell skriver i Rödluvan över genregränserna. Min tanke med denna 

uppsats är att presentera dessa olika genrer, hur Lindell använt dem och hur hon arbetat med 

själva skiftet mellan de olika genrerna.  

 

1.2 Disposition   

Min uppsats är upplagd på följande sätt: Efter en kort presentation av författaren fortsätter jag 

med en kort presentation av boken. Några recensioner av boken presenteras innan jag går in 

på tidigare forskning och forskningsläget. Efter detta kommer jag att redogöra för teori och 

metod under rubrik 3 och min analys är uppdelad i ett kapitel för var genre som boken 

innehåller. Resultatet av min analys diskuteras i ett avslutande stycke under rubriken 

”Slutdiskussion”  i uppsatsen.  

 

1.3 Kort för fattarpresentation 

Det är i vardagen historierna utspelar sig, i mötet mellan vanliga människor, i vanliga städer och i 
vanliga hus. Det finns små historier överallt, på tunnelbanan, på bussen, på ålderdomshemmet 
eller i skolan. Det är bara att öppna ögonen och se.2  

 

Så här ser Unni Lindell på författarskapet. Samtidigt anser jag att hon måste ha en väldigt 

livlig fantasi och en otrolig påhittighet för sina historier. Unni Lindell bor i Oslo och har 

skrivit nära 40 böcker, innan hon började sitt författande var hon verksam som journalist. 

Tillsammans med Mark Levengood har hon skrivit två böcker för barn och ungdom, Gamla 

                                                 
1 Unni Lindell, Rødhette (Oslo, 2004), övers. Margareta Järnebrand, Rödluvan (Stockholm, 2004). I 
fortsättningen anges endast sidnummer i en parantes efter citat eller hänvisning till romanen. 
2 http://www.piratforlaget.se/sidor/ffulind.html 2006-02-15. 
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tanter lägger inte ägg (2001) och uppföljaren Gud som haver barnen kär har du någon ull 

(2003). Unni Lindell är född 1957 och sedan 1989 skriver hon böcker på heltid, bland hennes 

böcker finns titlar som Ormbäraren (2000), Drömfångaren (2001), Sorgmantel (2002), 

Nattsystern (2003) och Rödluvan (2004).3 År 1999 tilldelades hon ”den gyldene revolver”  för 

sin bok Drömfångaren, det är ett pris som utdelas varje år till det bästa arbetet inom norsk 

kriminallitteratur.4 Hennes böcker har sålts i över en miljon exemplar och översatts till fjorton 

språk. I hennes böcker har gärningsmännen ofta upplevt svåra trauman i barndomen.5 Unni 

Lindell skildrar i sina romaner bl.a. svårigheten att se vem som kan mörda. ”Man kan inte se 

utanpå en människa hurdan hon är” . (s. 358) Unni Lindell kallar sin roman Rödluvan för en 

”kvinnothriller”  eftersom hon skrev den i ilska över att ”kvinnor alltid måste se sig över axeln 

när de går på en mörk väg; att det är så mycket kvinnor måste akta sig för på grund av män.” 6  

 

2. Handlingen i kor thet 

Tre mord har skett i en norsk by för många år sedan, men ingen mördare har hittats. I denna 

by bor två systrar, Carol och Lisbet. Den tredje systern Judith bor i storstaden Oslo. De växte 

upp tillsammans hos sin mormor eftersom deras mor var alkoholiserad och inte kunde ta hand 

om dem. Till jul träffas alla systrar igen och ett nytt mord inträffar, sedan fortsätter morden 

boken igenom. Det står klart redan från början att någon/några av systrarna är den skyldiga, 

liksom att någon utsatts för ett sexuellt övergrepp under barndomen. Det finns även en person 

i systrarnas närhet som anar något, den pensionerade polisen Holger. Han tar upp en jakt för 

att avslöja mördaren, men han är som läsaren osäker på vem utav dem det är. Vem av 

systrarna är det som blivit utsatt som barn; som inte tycker om män och mördar dem som 

hotar att komma i hennes väg? Vem är den lilla flickan i skogen som ser sig som ”Rödluvan” 

och som träffar på joggaren, det vill säga vargen i skogen?  

 

2.1. Romanens mottagande 

Rödluvan fick ett gott mottagande av recensenterna.7 I Ölandsbladet kan man läsa Kenth 

Jönssons recension; ”Unni Lindell är en av Nordens ledande kriminalförfattare och med 

                                                 
3 http://www.piratforlaget.se/sidor/ffulind.html 2006-02-15. 
4 Bo Lundin, Kerstin Matz, Ulla Trenter, Kvinnor och deckare (Bromma, 2000). 
5 Ingalill Mosander, Aftonbladet 9/4 2006. 
6  http://www.piratforlaget.se/sidor/ffulind.html 2006-02-15. 
7 Kenth Jönsson, Ölandsbladet,”Rödluvans grymma hämnd på vargen” , 12/10 2004. 
Helena Giertta, Länstidningen Södertälje, 2/11 2004 
Christer Nordmark, Värnamo Nyheter, 22/11 2004. 
Åsa Hanell, Folkbladet, ”Obehaglig norska” , 29/11 2004. 
Straume, Anne Cathrine, ”Rodhette”  (Kulturnytt, NRK P2, 17/8 2004). 
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Rödluvan visar hon en stor skicklighet” , Helena Giertta på Länstidningen Södertälje menar att 

boken ”är spännande från första sidan, det är intrikat och kittlande med flera bottnar” . ”Unni 

Lindell har en sällsynt förmåga att skapa väl lästa psykologiska thrillers, där momenten av 

överraskning har stor betydelse”  skriver Christer Nordmark i Värnamo Nyheter. Några 

saknade dock Unni Lindells trogna huvudperson Cato Isaksen. Åsa Hanell skriver i 

Folkbladet att ”Rödluvan har hamnat i facket kriminalthriller, men det tycker jag inte 

stämmer. Förutom att vi inte får möta Unni Lindells kriminalkommissarie Cato Isaksen, blir 

den aldrig särskilt spännande”. Andra tyckte att det blev lite för många mord och ett för 

psykologiskt språk. Många skriver att Rödluvan är det bästa de läst av Unni Lindell hittills. 

Detta på grund av som Anne Cathrine Straume säger i Kulturnytt det är en ”utradisjonell 

kriminalroman”.  

 

2.2 Tidigare forskning och forskningsläge 

Unni Lindell är en relativt ny författare vilket gör att forskningen kring henne inte är 

omfattande. Det som finns skrivet om henne är kortare artiklar i tidskrifter och kortare 

författarpresentationer i diverse deckarguider såsom Kvinnor och deckare.8 Jag har läst en del 

men tänker inte beskriva dem här. Men jag har inspirerats av det jag läst vilket har gjort att 

min uppfattning om Unni Lindells romankonst och hennes bok Rödluvan växt. Det har inte 

tidigare gjorts någon analys liknande den jag gör i denna uppsats om Unni Lindells Rödluvan.  

 

3. Teor i och metod 

Genrebegreppet är som de flesta begrepp, mångtydigt och omdiskuterat.9 Eftersom min 

uppsats inte är teoretiskt inriktad, har jag valt att lämna den diskussionen därhän, men för en 

överblick se Genreteori (1997).10 Jag återkommer strax till hur begreppet genre används i den 

här uppsatsen, men redan nu vill jag påpeka att varje genrestudie i någon mån är en 

komparativ studie, och således har min uppsats bl.a. en komparativ inriktning.  

   Min uppsats är också en strukturanalys eftersom jag använder mig av den amerikanske 

litteraturvetaren John G Caweltis mönster för deckaren som genre samt den ryske formalisten 

Vladimir Propps strukturschema för folksagogenren.11 Jag återkommer med en presentation 

av deras teorier under respektive genre, deckare och saga.  Vidare innehåller uppsatsen en 

intern textanalys eftersom den studerar bokens genremässiga komparation.  
                                                 
8 Bo Lundin, Kerstin Matz, Ulla Trenter, Kvinnor och deckare (Bromma, 2000). 
9 Eva Haettner Aurelius, Thomas Götselius, Genreteori (Lund, 1997). 
10 Ibid. 
11 Se Appendix. 
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3.1 Genrebegreppet  

Att ge en bok eller en text en etikett i form av en genre tillhör det vanliga. Vi talar ofta om 

”deckare” , ” fantasy” , ” folksaga” osv. Inte minst när det gäller populärlitteratur står detta 

angivet någonstans på bokens omslag eller rygg för att läsaren lättare ska finna det hon/han 

helst vill ha.  

   Genre kan ses som ett ” recept”  på hur man skriver en viss typ av bok eller text. För att 

berätta till exempel en saga behöver man veta hur genren saga skall se ut. Genrer förändras 

över tiden, de kan gå in i varandra och blandas. Den engelske litteraturvetaren Alistair Fowler 

skriver att:  

de genremässiga konventionerna förändras med tiden i förhållande till kontexten eller systemens 
kontext. Vid tidpunkten för själva skrivandet är en författares genremässiga begrepp på ett sätt 
historiskt, så tillvida att han ser tillbaka på modeller att imitera och överträffa.12  

 

Deckare skapas alltså av äldre deckare, det finns alltid föregångare. Men vissa böcker 

innehåller mer än en genre. Det finns även en hel del undergrupper till de olika genrerna och 

idag skriver man mer över gränserna än förr. Fowler menar att ”genrer inte har några tydliga 

gränser sinsemellan, och att tillhörigheten till en genre inte på något sätt utesluter 

tillhörigheten till andra” .13 Vidare skriver han att genrer ska ses som typer inte klasser, för att 

genren har mer med identifikation och kommunikation att göra än definition och 

klassifikation. Det vill säga genren är till för att läsaren ska få en förförståelse för vad denne 

möter i en viss bok, och för att författaren ska ha en norm eller idé för vad han/hon skriver.  

   Med utgångspunkt från Fowlers pragmatiska genredefinition använder jag i den här 

uppsatsen genrebegreppet på följande sätt: etablerade litterära mönster och strukturer är ofta 

kopplade till vissa ämnen och teman, som tillsvidare utgör ett recept för hur en text ska 

skrivas. En viss kännedom om genremönster är ofta också nödvändigt från läsarens håll för att 

denne ska kunna tolka texten på rätt sätt. Genrer kan, åtminstone till en viss utsträckning 

förändras, tänjas och blandas, men de ska fortfarande vara möjliga att känna igen.  

 

4. Genrer  i Rödluvan 

I den här uppsatsen skall jag presentera de olika genrerna boken Rödluvan innehåller. Jag 

kommer även att diskutera vad de har för roll i boken och varför skiftena dem emellan äger 

rum. Det innebär att min metod är närläsning, i betydelsen ett friläggande av litterära 

strukturer och konventioner. På utsidan av Unni Lindells bok Rödluvan står 

                                                 
12  Eva Haettner Aurelius, Thomas Götselius, Genreteori (Lund, 1997) s. 266. 
13 Ibid. s. 254.  
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genrebeteckningen, kriminalthriller. Trots att läsaren förväntar sig en kriminalthriller möts 

denne inte av detta på första uppslaget, utan istället något som liknar en saga. 

Genreblandningen är alltså uppenbar redan här. Vid vidare läsning dyker även andra genrer 

upp som till exempel dagboken. De andra genrerna återkommer jag till eftersom de är 

underordnade deckargenren men först några ord om det som alltså utgör grundgenren.   

 

4.1 Deckaren som genre  

Den deckarroman som räknas till den första sägs vara Edgar Allen Poes Morden på Rue 

Morgue som kom ut 1841.14 Den handlar om ett dubbelmord som utspelar sig i ett låst rum på 

ett hotell. Men att den skulle vara den första kan enligt Bo Lundin diskuteras eftersom det i 

Norden kom ut böcker som kan kallas deckare eller kriminalromaner mycket tidigare 

exempelvis Almqvists Drottningens juvelsmycke som kom 1834 och hans novell Skällnora 

kvarn (1838) som båda innehåller deckarinslag.15 Ett namn som många människor känner 

igen i deckarsammanhang är Sherlock Holmes, den första boken om denne detektiv skrevs av 

Arthur Conan Doyle året 1891. Han är en av många som länge inspirerat otaliga 

deckarförfattare.  

   En annan känd författare är Agatha Christie, även hon skrev böcker som hör till den 

klassiska deckargenren. Det viktigaste i denna genre är lösningen av mordgåtan och att 

läsaren tillsammans med detektiven kan lösa den. Deckargenren innehåller olika trick såsom 

”det slutna rummet”  men även något som Agatha Christie använder sig av: LSP som står för 

” the Least Suspected Person” .16 Det är den person som är med i handlingen hela tiden men 

håller sig lite i bakgrunden. I Rödluvan finns detta trick med, man tror inte att det är Judith, 

den lyckade systern som bor i storstaden och är mer framgångsrik än sina systrar. Detta gör att 

man tappar intresset för henne tidigt i boken men hon återkommer senare.  

   Ordet deckare betyder olika saker för olika människor och det finns en hel uppsjö böcker 

inom denna genre. Holmberg skriver i sin bok Dunkla drifter och mörka motiv att det 

publiceras ca 200 deckare och thrillers varje år bara i Sverige.17 Vissa tänker på deckarböcker 

som kriminalhistorier där någon exempelvis en detektiv eller polis löser ett eller flera brott. 

Per Olaisen använder hellre ordet ”kriminallitteratur”  om denna genre. Hans beteckning är ett 

                                                 
14 Bo Lundin, Kerstin Matz, Ulla Trenter, Kvinnor och deckare (Bromma, 2000) s. 10, Julian Symons, Lilla 
mordboken från detektivhistoria till kriminalroman- en historik (Malmö, 1979) s. 39. 
15 Bo Lundin, Studier om mord från Trenter till Mankell (Stockholm, 1998). 
16 Bo Lundin, Studier om mord från Trenter till Mankell (Stockholm, 1998). 
17 John-Henri Holmberg, Dunkla drifter och mörka motiv (Lund, 2001). 
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vidare begrepp som innefattar alla historier om brott som har betydelse för en boks intrig.18 

Även Bo Lundin menar att en bok inom deckargenren inte behöver ha titeln ”detektiv eller 

kriminalroman” utan ” roman om ett brott” .19  

   Rödluvan kan inledningsvis se ut som en traditionell deckare eftersom det finns många 

mord och tre mordmisstänkta men den fortsätter inte i ordningen med brott, utredning och 

gripande. Det gör att den kan ses som otraditionell, den ansluter sig alltså till en tydlig genre, 

men bryter samtidigt mot den. Ett visst brott mot den klassiska deckargenren finns också 

genom att inte bara ett utan fler mord sker och en viss utredning görs men gripandet uteblir. 

Läsaren kommer alltså inte heller in i handlingen när första mordet skett utan redan då tre 

mord skett och det fjärde sker i berättelsens nutid. Deckargenren representerar nutiden i 

handlingen. Rödluvan innehåller deckarinslag av olika typer som psykologisk thriller-

inverterad kriminalberättelse, detektivroman-pusseldeckare och polisroman. 

 

4.1.1 John G Caweltis strukturanalys av deckaren 

Cawelti skriver i sin bok Adventure, mystery and romance om hur en klassisk deckare är 

uppbyggd. Enligt Cawelti innehåller den en grundformel med fyra olika huvudgrupper:20 

 

1. Situation.  

The classical detective story begins with an unsolved crime and moves toward the eludiation of its 

mystery.  

Det vill säga att handlingen börjar med ett olöst mord som löses innan boken tagit slut.  

 

2. Pattern of action.  

The detective story formula centers upon the detectives investigation and solution of the crime. 
[…] The six main phases of this pattern: (a) introduction of the detective; (b) crime and clues; (c) 
investigation; (d) announcement of the solution; (e) explanation of the solution; (f) denoeument. 
[…]These parts do not always appear in sequence and are sometimes collapsed into each other, but 
it is difficult to conceive of a classical story without them. 

 

Detektivens utredning och lösning av brottet sker i sex steg: presentation av detektiven, brott 

och ledtrådar, utredning, tillkännagivande av lösningen, förklaringen av lösningen och 

upplösning. Dessa steg behöver inte komma i följd och är ibland hopslagna.  

 

                                                 
18Per Olaisen, Tankar om kriminallitteratur (Stockholm, 2003). 
19 Bo Lundin, Studier om mord från Trenter till Mankell (Stockholm 1998). 
20John G Cawelti, Adventure, mystery and romance; formula stories as art and popular. Kapitel 4 “The formula 
of the classical detective story s. 80-98. 
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3. Characters and relationships.  
 
The classical detective story required four mail roles: (a) the victim; (b) the criminal; (c) the 
detective; (d) those threatened by the crime but incapable of solving it. Later writers have 
elaborated on these roles and in some cases have mixed them up, but on the whole it seems safe to 
say that without the relations implicit in these roles it is not possible to create a detective story. 
 

Deckarhandlingen behöver fyra huvudroller ett offer, en brottsling, en detektiv och andra 

människor som är hotade av detta brott men inte kan lösa det själva. Utan dessa personer i 

handlingen blir det ingen deckare, alla behövs mer eller mindre. 

 

4. Settings.  

Det är två miljöer i en klassisk deckare som den mesta handlingen utspelar sig det är i 

detektivens: 

 apartment and the room in which the crime takes place.  

Miljöerna kan skifta men där det händer mest är oftast i detektivens hem eller på 

brottsplatsen.  

 

Cawelti påpekar under sin första punkt att den traditionella deckaren handlar om ett olöst 

brott. I denna bok handlar det inte bara om ett utan flera, en flicka har blivit antastad och tre 

män har blivit mördade. Vem som mördat dem och blivit antastad är mysteriet i boken men 

även vem antastaren är. Här finns alltså två ”brottslingar”  som skall avslöjas. Under andra 

punkten handlar det om utredning, detektiven, den pensionerade polismannen Holger i denna 

bok försöker få fatt i vem mördaren är, vilket han även lyckas med. Samtidigt sker en 

utredning om vem antastaren är. Inom ”subgenren”  pusseldeckare/detektivroman är mordet 

och jakten på mördaren viktigast, inte motivet.21 Hur gick mordet till? Vem gjorde brottet? I 

Rödluvan är det så eftersom vi redan vet motivet till morden.  

   Inom denna genre introduceras ledtrådar som gör att vi läsare kan räkna ut vem mördaren är 

eller så läggs de ut för att förvilla oss. Det är många frågor som ska besvaras i en 

deckarroman. Man bör inte avslöja för mycket från början för då försvinner spänningen. Och 

det stämmer i Rödluvan, man får reda på så pass mycket att man hela tiden drivs vidare att 

läsa. Första halvan av boken fokuserar på vilken av systrarna som begår morden, den andra 

halvan är en jakt mellan mördaren och pusseldeckaren. 

  Caweltis sex grundmönstren finns också i Rödluvan: introduktionen av detektiven men även 

mördaren, vilka brott som begåtts och diverse ledtrådar presenteras därefter, detektiven 

                                                 
21 Bo Lundin, Studier om mord från Trenter till Mankell (Stockholm, 1998). 
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Holger och polisen försöker utreda dessa gamla och nya mord, detektiven kommer på 

lösningen och berättar detta för mördaren genom att visa ett gammalt foto. Allt material 

Holger samlat om mördaren finns i en pärm och den ger han till polisen. Lösningen av brotten 

är nära och i slutet vet läsaren vem som mördat, vem som blev antastad och vem antastaren 

var. Alla frågor är besvarade och brotten lösta.  

   Cawelti menar att det behövs fyra typer av personer i en deckare, offer, brottsling, detektiv 

och andra som inte kan lösa brottet vilket i denna bok är polisen. Det är offret och i denna bok 

finns det fler än ett. Det är dels flickan i skogen, systern Judith i boken som blir antastad men 

även alla de åtta männen som mördas.  

   Det finns också flera brottslingar i boken, det är både en antastare och en mördare. 

Antastaren visar sig i slutet vara den pensionerade polisen Holger, ödet spelar oss ett spratt 

och Judith är den som mördar men som vi även sett som offer. I Rödluvan följer vi både 

brottslingen och detektiven. Detta gör att denna bok även kan kallas psykologisk 

thriller/inverterad kriminalberättelse eftersom vi får veta vad som händer inom mördaren, vi 

får ofta hennes känsloladdade reaktioner på de yttre omständigheterna.22 Det betyder att vi 

ibland kan veta mer än detektiven men även mer än den skyldige på grund av att vi följer dem 

båda.  

   Vi följer alltså detektivens jakt men även polisens som här försöker lösa morden men inte 

lyckas. Detektiven, den gamle polisen Holger som även visar sig vara en brottsling är den som 

kommer längst med att lösa morden. Holger är en traditionell pusseldeckare det vill säga 

detektiv i romaner får pensionerade poliser ofta inta denna roll.23 För honom är gåtan 

huvudsaken och detektiven samlar alla bitarna i pusslet och lägger dem på rätt plats så att 

bilden av vem som begått brottet framträder. I Kvinnor och deckare kan man läsa om att 

pusseldeckaren speglar denna värld av ordning och reda, där endast mördaren stör de av alla 
accepterade mönstren och där avslöjandet av henne återställer den tidlösa friden.24  

 

Detta stämmer på Holger, han är helt uppslukad av systrarna som han vet att det är något 

speciellt med. Han kan inte tänka på något annat och kommer inte att vara sig själv förrän 

mörderskan, någon av systrarna är fast. Men han vill ha äran själv så han delger bara polisen 

lite grann av det han får veta.  

   Denna historia är alltså lite av en polisroman också man får följa polisens arbete en del men 

här följer vi främst en kvinnlig polis som i slutet knyts till allt som hänt. Annars är polisens 

                                                 
22 Bo Lundin, Studier om mord från Trenter till Mankell (Stockholm, 1998). 
23 Bo Lundin, Studier om mord från Trenter till Mankell (Stockholm, 1998). 
24 Bo Lundin, Kerstin Matz, Ulla Trenter, Kvinnor och deckare (Bromma, 2000) s. 9.    
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arbete bara i bakgrunden av denna roman, vi får istället följa pusseldeckaren Holgers tankar 

och arbete. Skillnaden mellan en polisroman och en pusseldeckare är att traditionellt sett är 

pusseldeckaren en ensamvarg medan man i polisromanen löser mord kollektivt och där mord 

och brottslingar är en del av dagens jobb. I denna bok har pusseldeckaren kontakt med polisen 

men vill helst jobba själv för att själv kunna ta åt sig äran. En skillnad mellan pusseldeckaren 

och polisromanen är att i polisromanen läser man ofta om hur samhället ser ut. Här är det 

främst Holger som är pusseldeckaren som ger oss sitt missnöje han tycker inte att polisen har 

samma status som när han själv var ung och polisman. Romanen ger oss även 

samhällsbudskapet att i de minsta byar kan det hända ruskiga saker och att det inte spelar 

någon roll om man är polis, lagens man/kvinna man kan begå brott ändå.  

   Enligt Cawelti finns det alltså två huvudmiljöer i den klassiska deckaren: detektivens 

lägenhet och mordplatsen. Denna bok utspelar sig på flera platser men även, som Cawelti 

skriver, i detektivens hem. Eftersom det handlar om flera mord finns det flera mordplatser 

men de första morden sker i den norska lilla byn Engelsvågen där det mesta av handlingen 

utspelar sig. Byn verkar inte drabbas av speciellt mycket brott. Alla känner mer eller mindre 

alla och kontrasten mellan de kusliga händelserna och den behagliga omgivningen blir mycket 

tydlig. I Pusseldeckare lokaliseras gärna handlingen till ”mysiga”  miljöer, gärna en liten 

idyllisk by. Mördaren rör sig även på andra platser som Oslo och Island.   

 

4.1.2 Brott och ledtrådar  

Carol blir från början den huvudmisstänkta eftersom hon presenteras som den udda av 

systrarna. Inte bara på grund av sitt utseende och sin ålder, ”hon är yngst, hon är mörkast. De 

båda äldre systrarna är nästan helt lika” . (s.17) Utan även hur hon är: 

hon är inte som systrarna, ovillig att visa att hon är arg eller sur eller rädd. Men hon är inne i en 
bra period. Hon anser att de båda andra lever i en märklig symbios. […] Det känns ensamt att stå 
utanför…. (s.17-18)  

 

Inför mötet med systrarna känner Carol att ” lyckan som kan kompensera allt hennes lidande 

blir tillintetgjord om systrarna framstår som ett par och inte en plus en. Det är mer än hon 

klarar av” . (s.27) Man får känslan av att Carol står utanför systrarnas ”systerskap” , hon hör 

inte dit av någon anledning. Denna känsla finns även hos de andra systrarna. Lisbet tänker 

även vid ett tillfälle att ”det är Carol som skapar obalansen”. (s.28) Detta kommer att 

omkullkastas under handlingens gång, alla systrar känner någon gång att de inte hör ihop och 

mot slutet får vi svaret vem som egentligen står utanför. Carol har haft många misslyckanden 

i sitt liv, hon har snattat, misskött sin son, receptförfalskat, övernattat i fyllecell etc. men just 
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nu har hon jobb i butiken under sin bostad. Carol röker, är tablettmissbrukare och dricker lite 

för mycket kanske på grund av det som hänt tidigare i hennes liv.  

   Alla systrarna är runt mordplatsen vid den tidpunkt det första mordet i nutid begås. Platsen 

för mordet är på sjukhuset där Lisbet jobbar, Carol är där för att lura sig till ett recept så att 

hon klarar julhelgen och Judith har följt efter Carol dit. Offret Tim Karlsen, är på sjukhuset 

för att hälsa på sin flickvän och nyfödda son. Alla systrar har något slags motiv för mordet, 

Lisbet för att hon vet att han är en kvinnomisshandlare eftersom flickvännen var slagen när 

Lisbet förlöste barnet. Efter att hon berättat det för sina systrar som tyckte det var hemskt 

gäller detta även dem. Tim har också sparkat Carols son vid ett tillfälle. Eftersom Judith bryr 

sig om Carols son väldigt mycket stör det henne men naturligtvis även Carol. Carol har varit 

tillsammans med Tim för länge sedan och kallar honom ”den förbannade 

kvinnomisshandlaren”  (s.38) vid ett tillfälle. Hon ser Tim på vägen in till sjukhuset och hon 

” ryser vid anblicken av den nyblivna pappan och tänker på hans flickvän som Lisbet berättade 

om dagen innan. Det finns vissa saker som hon inte står ut med att tänka på. (s.60) Man kan 

även ana att Lisbet har sett honom efter att ha läst att ”han ser inte barnmorskan som iakttar 

honom medan hon letar efter något i kappan på klädhängaren” . (s.63) Om Judith står 

ingenting efter att hon skyndat efter Carol till sjukhuset, men man antar att hon är där.  

   Nu övergår bokens handling till att handla om en hon, det står inte Carol, inte Lisbet och 

inte Judith. Vid en närmare titt i boken upptäcker man att hon med kursiv text använts en 

gång tidigare då om Judith. Tim Karlsen stöter på någon av dem nere i sjukhusets källare, 

vilket visar sig att det är någon han känner igen. Han erbjuder henne en cigarett som hon tar, i 

den stunden tänker läsaren efter, vem av systrarna röker? Den vi säkert vet röker är Carol men 

hon har även avslöjat att hon sett Lisbet smygröka som ung. Kvinnan har en kappa på sig och 

det har alla systrarna. Mer får vi inte veta om henne innan hon sticker ner honom med en 

skalpell. Man får reda på att hon är samma person som mördat de andra männen eller 

åtminstone den läkarstuderande Odd som hon stack i halsen med en stav. Hon har dödat 

ytterligare en man trots att många år passerat. Men minnena från skogen har inte försvunnit 

och hennes hämnd på män är inte utagerad.  

   När det handlar om hon får vi den psykologiska thrillern/inverterade kriminalromanen som 

ger oss det som händer inom henne vid tidpunkten för morden. Detta slag av skildring 

kommer sedan genren ”Nattboken” mer eller mindre att ta över. Efter att ha dödat mannen 

städar hon upp och tar med sig sopsäcken upp i sjukhusets foajé, hon tänker ”det är ingenting 

konstigt med att bära på en sopsäck” . (s.72) Detta får mig att fundera över om det är Lisbet 

som är hon för om hon bar på en sopsäck i sjukhuset skulle det inte se konstigt ut men kanske 
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ifall någon annan gjorde det. Misstankarna runt Lisbet förstärks när hon går in på 

damtoaletten och rättar till och sprayar till håret. För detta är också en detalj som observerats i 

boken tidigare Lisbet är väldigt noga med sitt hår, ”hon ägnar lång tid åt att spreja det så att 

det ska ligga perfekt” . (s.33) Efter detta får vi veta exakt vad systrarna gör, Carol står i kön till 

apoteket i väntan på sitt recept, Lisbet tar hand om ett nyfött barn och Judith är på jakt efter 

Willy, Carols son. Mörderskan fortsätter att kallas hon när det handlar om henne men det 

återkommer ställen i texten då hon blir kursivt när det handlar om en speciell syster som 

exempel ”Carol kände en svidande smärta i foten. […] Alltid var det hon som blev angripen” . 

(s.111) Och vid ett annat tillfälle Lisbet igen, ”Hon hade sagt att hon som var mamma till två 

pojkar bara måste läsa det som stod där.”  (s.175) Även Judith omnämns hon innan vi får reda 

på att hon är hon, ”Det är hon som från början har begått ett misstag” . (s.182). När alla systrar 

blivit omnämnda hon kursivt och läsaren reagerat på det och misstänkt systern får vi svaret, 

Judith är systern som mördar. Det står även om en han i kursiv text som man inte tänker på 

förrän man läst slutet, det handlar då om Holger, ”då sa han att han skulle leta rätt på Lilly åt 

mig” . (s.203) Både hon och han är de skyldiga men till olika brott. 

    

4.1.4 Sammanfattning 

Deckargenren i denna bok uppvisar traditionella drag från den klassiska deckargenren men 

också inslag som bryter mot genren. Caweltis grundformel för den traditionella deckaren kan 

följas i romanen vilket jag visat ovan. Deckargenren är grundgenren i boken. De andra 

genrerna underordnas alltså denna.  

 

4.2 Sagan som genre  

Redan när läsaren slår upp bokens första sida blir sagogenren tydlig. Det är en väldigt ljus och 

fin miljö som beskrivs och det känns som att inget kan hända den lilla oskyldiga flickan i 

skogen. Men redan på nästa blad märker läsaren att detta inte är en ”saga” för barn utan för 

vuxna men enligt Kåreland var vissa sagor tidigare vuxenlitteratur.25 Men sagan innehåller 

fortfarande moral, ”små flickor får inte gå i mörka skogar ensamma, små flickor måste akta 

sig” . (s.123) I sagor finns ofta lärdomar och enligt Judith slutar sagan ” jag ska alltid göra som 

mor Berit säger och aldrig mer vika av vägen när jag inte fått lov” . (s.139) Den riktiga 

Rödluvan avslutas med orden ”Aldrig i livet ska jag vika av vägen och springa in i skogen 

mer, om mor har förbjudit mig det. (s.88) Sagogenren fungerar lite som bakgrund, man får 

                                                 
25 Lena Kåreland, Möte med barnboken:�linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur 
(Stockholm,1994) 
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reda på att det handlar om en liten flicka som blivit antastad av en joggare i skogen. ”Den lilla 

flickan gick längs åkergrenen. […] Det hade hon aldrig gjort tidigare, för hennes mormor 

tyckte inte om att hon gick ensam i skogen.”  (s.9) Hon stannar för att plocka blommor och ser 

inte joggaren. ”Joggaren kände att någonting höll på att ta överhanden, något mörkt och 

farligt. Små flickor borde inte gå ensamma i skogen.” (s.10)  

   Enligt Kåreland har folksagan förts vidare genom muntlig tradition. År 1697 kom Gåsmors 

sagor ut och den innehöll b la. ” Lilla Rödluvan” . Denna saga finns i flera böcker och 

utföranden. Det finns vissa saker en saga innehåller som exempelvis att den börjar ofta med 

”Det var en gång…”.  

 

4.2.1 Vladimir  Propps strukturschema för  folksagogenren 

I Svenskt litteraturlexikon står det att folksagan är:  

en flerepisodisk berättelse, där motiven följer i en strängt schematiskt ordning utmärkt bl.a. av 
[…] händelsernas kronologiska följd och ” lyckliga slut.26  

 

Vladimir Propp skrev 1928 Folksagans morfologi, där analyserar han ett antal ryska folksagor 

och menar att alla kan tolkas genom 31 olika funktioner. Följden de kommer i är alltid 

identisk och strukturen i dem är den samma.27 Till hjälp för att analysera sagogenren har jag 

använt mig av Propp.  

   Propps 31 funktioner kan användas på denna roman, olika situationer i boken motsvarar 

varje steg. Alla funktioner behöver inte vara med, men ordningsföljden skall vara som den är. 

Enligt Propp är första steget ett avlägsnande från hemmet detta menar jag är när Judith går 

hemifrån till skogen helt själv för att plocka blommor och detta gör hon trots att hon inte får. 

Propps andra steg är just ett förbud, Judiths mormor säger: Du ska inte gå till skogen själv! 

Nästa steg är överträdelse, Judith struntar i förbudet och går ändå. Efter detta sker Propps 

fjärde steg som är undersökning. I boken menar jag att detta yttrar sig genom att hon 

undersöker skogen själv annars tillsammans med systrarna. Enligt Propp gör skurken en 

undersökning av sitt offer vilket betyder att joggaren/vargen granskar Judith i skogen, han har 

sett henne och han vet då vad han ska göra med henne. Sagostrukturen fortsätter emellertid 

också i andra partier av boken och kan följas till dess att berättelsen slutar. Under punkt 

nummer elva som är benämnd avfärd igen, flyttar Judith iväg från sin födelseort för att skapa 

sig ett eget liv utan sitt förflutna. Men det kan även vara hennes avfärd från sitt hem tillbaka 

till födelseorten vid jul. Nästa punkt är att hjälten (som är Judith) sätts på prov. Hon 

                                                 
26 Svenskt Litteraturlexikon (Lund, 1970) s. 170. 
27 Vladimir Propp, Morphology of the Folktale (Austin, 1968). 
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konfronteras av allt det gamla som hänt och detta reagerar hon på genom att mörda en ny man 

efter många år. Hon klarar av prövningen vilket är steg nummer 13 i Propps gestaltfunktioner.  

   Steg nummer 16 är en kamp mellan hjälte och motståndare och det representerar en ordlig 

kamp mellan Judith och Holger som ses som hennes motståndare. Steget därefter då blir 

Judith märkt genom att Holger anklagar henne och hon vet i den stunden att han har bevis. 

Under steg 25 åläggs hjälten en svår uppgift det blir att Judith måste döda Holger. Hon 

plockar den giftiga blomman. Nästa steg är utförandet av den svåra uppgiften vilket är att 

döda Holger. Därefter blir hon en hjälte i människors ögon när hon försöker återuppliva 

Holger. Detta är steg nummer 27, hon blir igenkänd som hjälte. På steg nummer 30 får 

motståndaren sitt straff. Holger som kan ses som en falsk hjälte och även en skurk, straffas 

genom att Anna inte visar materialet om Judith för någon och ger pärmen till Judith istället. 

Sista steget symboliserar hjältens giftermål, vilket läsaren inte får läsa om men vet att nu kan 

Judith börja om sitt liv och kanske gifta sig i framtiden med Laurus- mannen hon träffade i 

samband med sitt besök på Island. Hon har nu makten över sitt eget liv igen.  

 

4.2.2 Sagoinslag och deras funktion i Rödluvan 

”Det var en gång en liten flicka som var så rar och snäll att alla som såg henne tyckte om 

henne…” Med dessa ord börjar sagan om Rödluvan och dessa ord använder även en av 

huvudpersonerna för att beskriva sig själv. Det handlar om Judith, storasystern i en 

syskonskara om tre. Hon är flickan som går ut i skogen för att plocka blommor till sin 

mormor. Judith är flickan med den röda klänningen, Rödluvan i sagan. I skogen träffar flickan 

på vargen som utanför sagans värld är en joggare. ”Den där gången för länge sedan, när jag 

gick in i den lilla skogen, var jag inte rädd för någonting, men när jag kom springande ut igen 

var jag rädd för allt. (s.131) Från denna dag känner hon sig hotad av män och hon har 

förträngt vem joggaren/vargen är så hon ser honom i olika män hon mördar. Sagan som genre 

är på detta sätt i romanen kopplad till övergrepp i barndomen och representerar på så sätt 

minne och förflutet. Detta blir tydligt också när sagan om den lilla Rödluvan kommer tillbaka 

in, historien om den lilla flickan i skogen i samband med morden. Här sker ett tydligt 

genreskifte från deckaren till sagogenren. Precis innan hon genomför sitt första mord känner 

hon det som att ” rummet blev grönt som en skog” . (s.93) Hon förs verkligen tillbaka i tiden 

”sönderrivna kläder fladdrade kring en sönderskrapad och värkande kropp, och gråten satt i 

halsen och sved. Tygskorna hade hon tappat när hon sprang […] plötsligt suddades gränserna 

ut” . (s.94) Efter detta begår hon sitt första mord, mordet på morbror Olaf.  
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På ett liknande sätt kommer minnet tillbaka när hon träffar på Tim Karlsen som blir hennes 

fjärde offer: ”Hans ansikte är otydligt. Scenen från skogen är ett vagt minne” . (s.68) Och hon 

känner att det som händer nu är ”ett tecken” . ”Det går inte att skjuta upp det här ögonblicket. 

Hon sätter likhetstecken mellan tanke och verklighet”  (s.68) Varje gång hon känner sig hotad 

av en man kommer minnet från skogen tillbaka. ”Blommönstret från åkergrenen den där 

gången för länge sedan far som ett färgat band genom minnena”. (s.68) Detta gör att hon blir 

tvungen att mörda männen. Här sker alltså ett tydligt genreskifte från deckaren som 

representerar nutiden till dåtiden det vill säga sagan om den lilla flickan.  

   Ett annat skifte är när Judith börjar gå hos en psykolog och där pratar hon om sitt liv, detta 

utlöser att skogen kommer fram. Sagan träder in i nutidshistorien det vill säga deckargenren. 

Psykologen undrar varför hon sökt sig till honom och hon svarar ”därför att jag är rädd, jag 

känner mig som lilla rödluvan i sagan”. (s.219) Hos psykologen får hon lust att berätta allt för 

honom ”göra en historia om det. En saga om Rödluvan och vargen”. (s.219) Då Judith går hos 

psykologen har vi nutid i deckargenren samtidigt som hennes förflutna kommer fram genom 

sagan.  

   När Judith blir provocerad av Jarle Furseter ett av sina framtida offer känner hon det som att 

”garageväggarna blir gröna som den lilla skogen för länge sedan”. (s.254) Och för att få 

honom att förstå allvaret skriver hon en varning åt honom ”Akta dig varg! Snart kommer 

Rödluvan och tar dig” . (s.255) Judith är rädd för honom, ” tanken på Jarle Furseter får henne 

att börja darra. […] skräcken blandas med något annat” . (s.273) Hon måste få bort honom, 

tankarna förs till skogen ” tystnaden i skogen var sammansatt av många gula och gröna ljud. 

Spröda ljud, av löv och små näbbar. Den lilla flickan som kom springande emot henne var 

hon själv” . (s.273) Judith anser att män som Jarle utgör ett samhällsproblem. Kvinnor är rädda 

och man kan inte känna sig helt trygg. (s.221) Judith kastas vid ett tillfälle tillbaka till en skog 

med en joggare/varg i nutid, detta när hon mördar Jarle Furseter.  Psykologen hon går till 

börjar komma henne på spåren och då känner hon det som att ”stigen är mörk under hennes 

fötter. Väggarna i det här rummet är stora träd. Pulsen stiger. En ny tanke har börjat snurra i 

huvudet på henne. Hon kan inte låta honom leva” . Hon är rädd att han ska avslöja henne och 

vet med ens vad hon måste göra. 

 

4.2.3 Sagan och det djur iska  

Sagorna har ofta övernaturliga inslag såsom talande djur och de innehåller många gånger en 

hjälte som ”utsätts för svåra prov och får genomgå många prövningar, innan han vinner sitt 
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mål.”28 Men Judith ser även männen som djur och hon menar att hon gör något som får dem 

att bli detta. (s.213) Judith tänker på joggaren i skogen som stora stygga vargen. (s.278) Hon 

ser även sig själv som ”ett djur som väckts till en för tidig vår. Där hon står är det fortfarande 

vinter”  (s.259) Vid flera tillfällen när hon känner sig hotad och försöker återvinna balansen 

tänker hon på något hennes mormor sa när hon var liten, ”Så försvarar sig djur. Dra ett djupt 

andetag, torka dig om näsan, var inte ledsen”.(s.332) Djur försvarar sig genom att ge sig på 

förövaren och det gör Judith med. Judith blir vargen ibland då hon dödar männen använder 

hon rovdjursrörelser. (s.108) Hon beter sig även som vargen när han klär ut sig till mormor då 

hon skaffar sig förklädnader såsom peruker och glasögon. Då hon klär ut sig blir hon ”någon 

annan”.(s.196)Vid ett tillfälle skriver hon att hon betraktar sig som en rovdjurstämjare. 

”Rovdjur kan tämjas skriver hon vidare men kan män det? […] Om någon vill fånga dig i en 

fälla är det viktigt att du fångar vederbörande först”  (s.130)  

 

4.2.4 Roller  och rollskiften i sagan 

I huvudgenren deckaren finns, som jag visat ovan rollbyten mellan offer och förövare. Och i 

och med detta finns rollbytena även i sagan. Judith ser männen som hon tagit livet av som 

jägare (s.156) och Holger tänker på sig själv som jägaren; ”Jägaren skulle uppsöka bytet men 

han kände sig trött” . (s.207) Även Judith ser Holger som jägaren när hon tar honom i hand vid 

ett tillfälle tänker hon ”att skaka hand med jägaren var som att bli vidrörd av självaste döden”. 

(s. 242) Hon skriver i sin dagbok som liten om den otäcka mannen som hade ” långa klor som 

han satte fast i min arm”. (s.122) Ett av hennes offer, Jarle Furseter leker varg med sina barn 

innan han ironiskt nog blir fångad av rödluvan.  

   Slutligen hittar hon mannen med ärret på knäet och har därmed funnit ”vargen med de stora 

ögonen och öronen och med den stora munnen”. (s.335) Samtidigt som Judith ser joggaren 

som vargen skriver hon om att bytet hittar jägaren och inte tvärtom. (s.336) Detta visar att hon 

ser joggaren som både vargen och jägaren. ”Plötsligt var rollerna ombytta. Det var jag som 

var jägaren och han bytet.”  (s.247) Boken slutar med ett rollskifte, han blir Judiths byte. 

Judith kan även ses som jägaren i och med sitt tidiga intresse för skjutvapen, hon önskade sig 

en pistol av mormor redan som åttaåring. (s.215) Systrarna lekte med en ”oskyldigt röd 

plastpistol som små. (s.82) När Judith blir hotad tänker hon på pistolen och ser sig själv som 

liten ”Nästa gång du ser en liten flicka med en leksakspistol i handen, så titta noga på henne. 

                                                 
28 Lena Kåreland, Möte med barnboken:�linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur 
(Stockholm,1994) s. 61 
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Lägg märke till henne när en man går förbi. Se hur hon triumferande skjuter honom i ryggen”. 

(s.134)  

 

4.2.5 Sagan och tolkningen av slutet 

Sagan slutar för det mesta lyckligt.29 Denna saga slutar med att Rödluvan finner vargens 

identitet, i samma stund som hon gör det känner hon det som att skogen för länge, länge 

sedan, när hon var sex år, tung och grönsvart föll ner över henne. […] Allt gled förbi henne i 

omvänd ordning, Judith var jordgubbsflickan som tog med sig skogen hem i huset. Varje 

minut hade varit som en resa från vargen i skogen till värmen i september.”  (s.335) Då 

joggaren/vargen faller ner för att dö ser han det som att alla människors svartklädda ben ”stod 

som en skog omkring honom”. (s.347) Man kan se det som att han därmed dör i skogen där 

allt började av blommor som flickan i skogen plockat.  

   Kampen mellan det goda och det onda är ett övervägande tema i sagor.30 I denna ”saga” 

handlar det om denna kamp, gott och ont, men vad som är gott och ont ställs emot varandra. 

Och visst är slutet gott men inte för alla. Men Judith hon får nog leva lycklig (tillslut) i alla 

sina dagar.  

     

4.2.6 Sammanfattning    

Denna genre visar på drag från den traditionella folksagan men det finns även annat som inte 

passar in i denna genre. Genren saga i denna roman representerar barndomen och övergreppet 

som skedde i skogen, dåtiden i romanen. Varje gång Judith, flickan i skogen, Rödluvan 

känner sig hotad av en man skickas hon bakåt i tiden och upplever detta igen. Detta gör att 

sagan går in i deckaren. Samtidigt går även sagan in i dagboksgenren då det är där hon skriver 

om det hemska som hänt i skogen och det hemska hon gör mot de män hon mördar. Bo 

Lundin31 skriver om ”att det finns något av magi och saga över deckaren, att sökandet efter 

den heliga Graal, den evigt fördolda sanningen, skymtade som en skugga bak detektivens 

sökande efter mördaren.”  Detta stämmer i denna roman sökandet för både pusseldeckaren och 

mörderskan, båda vill åt sanningen. Julian Symons32 skriver att ”vilken bok som helst med det 

blekaste samband med brott räknas till kriminallitteraturen, från Rödluvan och vargen, ett 

intressant fall av förklädnad och mordförsök […]” .   

                                                 
29 Lena Kåreland, Möte med barnboken:�linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur 
(Stockholm,1994) s. 62 
30 Ibid. s. 62. 
31 Bo Lundin, Studier om mord från Trenter till Mankell (Stockholm, 1998) s. 22. 
32 Julian Symons, Lilla mordboken. Från detektivhistoria till kriminalroman- en historik (Malmö, 1979) s. 12. 
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4.3 Dagboken/Nattboken som genre 

Jag ger inte någon utförlig beskrivning av dagboken som genre mer än att det är en intim, 

privat, ibland ”hemlig”  genre som ger tillträde till någons innersta tankar och känslor. 

Dagboken/Nattboken i Rödluvan binder samman då och nu, den rör sig i båda tiderna. 

Förövaren skriver av sig och ger därmed läsaren möjlighet att förstå hennes motiv för morden. 

Redan i bokens början, innan deckarhistorien träder fram, kommer denna genre in. Vi får ett 

utdrag ur mörderskans dagbok för att vi ska förstå hur flickan i skogen känner sig som äldre, 

vi får också veta lite grann om hur mörderskan tänker. Hon har gömt denna bok för att ”slippa 

ta ställning till sina anteckningar” . (s.106)  

I samma kartong låg en särskilt farlig bok. Hon hade fått den till jul. Hon hade älskat att skriva i 
den. Men vid något tillfälle hade hon övergått till att kalla sin dagbok för nattbok. Det hade hänt 
strax efter det att morbrodern dog. (s. 105) 

 

Dagbokspartierna kan kopplas till den inverterade kriminalromanen där koncentrationen 

ligger mer på varför morden begås än vem som gjort det. Kapitlet om dagboken ger oss läsare 

tillgång till hennes tankar från det att hon börjar skriva till dess att dagboken förvandlas till 

Nattboken. Efter detta kapitel finns hennes nattboksanteckningar insprängda i huvudgenren 

deckaren. Hon döper om dagboken efter att ha dödat sitt första offer. Hon dödar på grund av 

att hon känner sig hotad eftersom hon kastas tillbaka till tidpunkten i skogen för länge sedan. 

Efter sitt första mord får hon svårt att sova och skriver på nätterna. ”Hon var elva när hon 

började skriva ner de farliga orden. Men allt står inte skrivet i boken. Det mesta bär hon med 

sig som tankar och minnen”. (s.113)  

   Samtidigt som hon skriver i nattboken kastas hon ibland bakåt i tiden till sagans tid när hon 

var den lilla Rödluvan. Detta gör att ett genrebyte till sagan kan komma mitt i nattbokens 

skrivande. Detta på grund av att hon skriver om morden i sin nattbok: ”När jag öppnade 

dörren in till rummet där han låg förändrades allt. Han blev plötsligt till den främmande 

mannen i skogen. Jag greps av panik” . (s.131) I dagboken som hon skriver i som elvaåring 

berättar hon om dagen i skogen då hon mötte en otäck man. Hon berättar om det som hänt 

genom dessa ord som hon återkommer till i sin nattbok:  

Den där gången för länge sedan, när jag gick in i den lilla skogen, var jag inte rädd för någonting, 
men när jag kom springande ut igen var jag rädd för allt. Det var första gången jag mötte en otäck 
man. Otäcka män finns det gott om i världen. Men det finns också några få otäcka flickor. (s.131)  

    
Under nattboken får vi främst följa Judith som tonåring och senare vuxen då denna genre 

glider in i nutidsgenren. Judith talar om sina olika personligheter: 

barnet som gick i skogen den sommaren jag var sex år, konfirmanden som omsatte de ohyggliga 
tankarna i verklighet och den vuxna kvinnan som försöker leva sitt vuxna liv. Och så den fjärde 
systern. (s.190)  
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Hon är den lilla flickan i sagan, tonåringen som börjar begå mord i dagboken/nattboken och 

den vuxna kvinnan i deckargenren. Det är hon själv som genom nattboken avslöjar att det är 

hennes tankar vi fått läsa. Detta samtidigt som Holger pusseldetektiven fått reda på samma 

sak, vem av systrarna som mördar. Men det får han inte veta genom att läsa nattboken. Det får 

han veta genom sitt pusslande. Det som står i nattboken är svårt för Judith, det är ett trauma 

men nattboken ger oss läsare information och skapar gåtor och spänning då vi från början inte 

vet vem som skriver. Judith skriver även i sin nattbok om Bröderna Grimms sagor som stod i 

bokhyllan som egentligen handlar om henne. Enligt henne slutar sagan ” jag ska alltid göra 

som mor Berit säger och aldrig mer vika av vägen när jag inte fått lov.”  (s.139) I och med 

detta är hon Rödluvan och sagan handlar om henne, mor Berit, skogen och vargen.  

 

4.3.1 Sammanfattning 

Dagboken som genre stämmer väl överrens med en vanlig dagbok, vanlig i den bemärkelsen 

att den förmedlar en persons innersta tankar, datum och ”Kära dagbok/nattbok. Innehållet i 

den kan sägas vara originellt då vi får läsa en mördares tankar. Genren dagbok/nattbok binder 

samman då och nu. Här skriver Judith om sin barndom men även om nutiden. Hon använder 

denna bok till att skriva av sig sina traumatiska händelser, de som hänt i barndomen som 

sagan står för, men även morden i nutid, som hör till deckargenren. Genren används även till 

att mystifiera för läsaren då vi från början får läsa nattboken men inte vet vem som skriver 

den. Genom nattboken får vi många gånger veta vad mörderskan tänker och gör om det som 

skildras i deckarromanen.  

 

4.4 Väderavsnitten 

Inledningsvis börjar varje kapitel med en förklaring av olika väder, satt som ett slags 

inledande motto. Detta är även en förklaring av vädret eller tillståndet i naturen:  

SNÖ 
Snön kan börja som regn högt uppe och frysa på vägen ner. Den kan smälta igen innan den når 
marken. Den kan komma piskande med vinden över fjällryggarna, eller den kan lägga sig i 
oregelbundna högar. Torr snö som driver utmed marken slipas om till små partiklar och packas 
ihop till vallar eller drivor. Under mikroskop framstår snöflingorna som små isstjärnor som liknar 
pärlplattor. 
I synnerhet om hösten, innan snön har kommit för att stanna, händer det att den lägger sig i lä i 
diken och skogsbryn. Att snön framstår som vit har med solljuset att göra. Snön är vit därför att 
den absorberar och reflekterar allt synligt ljus från solens strålning. Under den kalla perioden är 
färgerna abstrakta. Vintern är en njugg årstid. (s. 16)  

 

   Judith håller på med en bok, ”Vinterboken” som ska innehålla texterna om väder och vind 

tillsammans med flygfoton tagna av Judith på Island. Eftersom ”snö, vind, is och fjäll är något 
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exotiskt i den asiatiska delen av världen”  (s.174) är några japanska affärsmän intresserade av 

boken. Första kapitlet presenterar snön och då möter vi systrarna dagarna före julafton i ett 

riktigt vinterlandskap.  

   Man kan också se dessa motton som förklaringar, eller bilder av, hur mörderskan uppträder 

och känner inom sig. När romanen börjar är det snö även inom Judith, hon har inte mördat på 

länge, det sista mordet hände en vinter för länge sedan. Hennes mordimpulser kan ses som 

” täckta”  av snö eller tillfälligt begravda. 

   Nästa kapitel börjar med norrsken, eftersom norrskenet visar sig vid denna tid. Men det 

handlar även om att den pensionerade Holger Eliassen dragit fram något i ljuset, något som 

hände för länge sedan, två män som dog och en som försvann. Minnen som kommer fram i 

ljuset, systrarna tänker tillbaka på tiden då de var små. Norrskenet tyder även på att 

mörderskan börjar på nytt med sina mord, hennes hat mot män väcks till liv igen. 

   Kapitlet därpå börjar med vinden, det är en vinterdag med kraftig vind, ”utanför fönstret 

skallrade vinden mot glasrutan” . (s.105) Mörderskans inre är i kaos, det virvlar omkring 

känslor, hon ”hörde alla ljuden inom sig, andetag, skratt och gråt. […] Hur skulle hon ta sig ur 

det här?”  (s.105) Hon måste spela en roll för att verka normal trots att hennes inre stormar:  

Log när de andra log, skrattade när de andra skrattade och blev allvarlig när hon märkte att det var 
det rätta. […] Hon måste spela sin roll oklanderligt. (s.107)  

 

Minnena stormar i alla systrarnas inre, både bra och dåliga och de kan komma till uttryck när 

som helst i gråt, ilska eller glädje.  

[Carol] kände det som om hon hade en gråtmaskin i magen. (s.111) 

 
 Judith fick en känsla av att plötsligt tappa andan, som om hon föll ner högt uppifrån och bara 
väntade på den fasansfulla kontakten med marken. (s.112)  

 

För Lisbet kom tankarna på nätterna. Ljus och skugga drev fram över henne som en tunn filt. När 
hon låg ensam, med mannens jämna andetag bredvid sig, kunde de märkligaste minnen dyka upp. 
Helst ville hon uppslukas av sömnen. Hon kunde känna ursinne… (s.112)  

 

Det står även förklarat i boken att: 

så småningom ska våren komma med sin rosa tyllmantel och sin lilla pyttelilla fläkt av något 
annat. Till dess är vintermänniskorna som djur i dvala, från den ena natten till nästa. (s.113)  

 

Alltså efter vintern kommer våren och dess vind med något annat. Något annat som kanske 

gör att allt känns mycket bättre för alla systrarna. 

   Ett kapitel saknar vädermotton, det är det om mörderskans nattbok. Här får vi mörderskans 

inre genom hennes ord istället. Efter detta handlar nästa kapitel om is. Det har blivit maj 
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månad i den lilla byn och isen har nästan smält helt. ”Längs stranden låg några smala remsor 

av is, annars hade landskapet börjat grönska.”  (s.156) Och ”solen bredde sin varma mantel 

över fjällandskapet. Uppe på fjällsidorna glittrade det i isen” . (s.183) Den gamle pensionerade 

utredaren fick en hjärtinfarkt och han hade känt det som om:  

smärtan hade skurit som en järnsträng genom överkroppen den där dagen i januari, som om någon 
högg honom med istappar. Allt hade slocknat, och en otäck bild växte fram ur ett område inne i 
hans huvud. En vit bild, en yta utan innehåll, tog över. (s.158)  

 

Holger blir bättre och minns mot förmodan det som han ser som sitt uppdrag. Att få fram vem 

av systrarna som mördar män.  

Under denna tid känner Judith det som om det kommit något mellan henne och systern Lisbet. 

”Något som påminner om fötter som trampar igenom ett tunt islager. Judith hör det ljudet inne 

i huvudet hela tiden” . (s.174) Detta är för att Judith känner det som att hennes hemligheter 

börjar avslöjas. Vid en sådan tidpunkt känner hon dock det annorlunda det är när hon blir arg 

på sin kollega Edgar: 

Jag hade bara en enda tanke i huvudet, att återupprätta min kontroll. Men jag hittade ingenting jag 
kunde använda. Och plötsligt var sekunderna över. Jag lyckades ta mig samman, men katastrofen 
hade varit nära. (s.185) 

 

Då hon blir arg eller ledsen kan hon inte visa det som sina systrar utan hon måste återupprätta 

sin kontroll vilket hon gör genom att mörda någon, men här hittar hon inget att döda med, 

sedan kan det bero på att hon innerst inne tycker så bra om Edgar. Hon har hittills inte dödat 

någon hon tyckt om. Istället för att mörda denna gång, börjar hon gråta istället: 

Det har jag aldrig gjort förut, inte i sådana situationer. Min reaktion skrämde vettet ur mig. Det var 
som om jag hade tappat greppet om mitt liv” . (s.185)  

 

Efter detta känner Judith det som att hon måste börja gå i terapi. Hon vill att boken som hon 

håller på med ska bli en vändning i hennes liv, ” jag vill att ”Norden från luften”  - projektet 

ska bli ett vägskäl för mig” . (s.185) och hon vill reda ut allt innan hon åker till Island och 

börjar jobba med fotograferingen för boken. I och med detta kan man även se detta som en 

framtidsgenre, när boken med alla bilder hon ska ta och väderförklaringar som varje kapitel 

innehåller kommer ut ska hon vara en vanlig människa. Hon ska inte tänka på det förflutna 

och inte behöva mörda mer. Hon har en stark längtan att sluta med mördandet och börja ett 

nytt liv. ”Dags att sluta nu. Det har ju aldrig varit meningen att jag ska hålla på så där.”  (s. 

190) Kapitlet heter även is på grund av hennes stora längtan till Island och den tid som ska 

följa efter det när hon får sitt stora genombrott som fotograf.  



 24 

 Det näst sista kapitlet börjar med att beskriva havet och även ön Island. Vid tidpunkten för 

detta har Judith anlänt till Island. Hon ska följa med sin kollega till hennes mamma som bor 

vid havet.  Judith blir förälskad i landet och i kollegans bror. Hon känner sig förändrad: 

Allt är så annorlunda. […] Ska hon dömas för något, tänker Judith, måste det bli för att ha utplånat 
det gamla. Hon tror att det kommer att gå så. Hon tror att allt ska bli bra. Hon ska bara göra en 
liten vända hem först, och sedan ska hon återvända till Island när snön kommer. (s.301)  

 

Väderinslagen skildrar både det yttre vädret och ”vädret”  inom mörderskan. Sol handlar det 

allra sista kapitlet om. ”Den låga septembersolen svider i ögonen”. (s.319) Solen svider i 

ögonen på Judith som elden gör när hon tänder på psykologens sommarhus. Månaden är 

september och Judith längtar till vintern, ”hon känner redan kylan i kroppen”. (s.307) Hon 

längtar tillbaka till Island, för att kunna börja om sitt liv. Judith åker till hembyn hon känner 

det lite som att hon ska ta farväl, det är en väldigt varm dag. ”En sådan värme mitt i 

september så lång norrut är mycket ovanligt. Kanske är det en högre mening med just den 

varma dagen”. (s.328) Denna dag träffar Judith på sin förövare: 

Septemberljuset föll i en tunn strimma över bänken och träffade flaskglaset. […] Vreden och 
skräcken som hade vuxit fram under alla år vilade ett ögonblick i strimman av höstsol. (s.332)  

 

Och hon känner återigen att ”kanske fanns det en högre mening med den varma dagen. […] 

Ibland föll saker och ting på plats.” (s.332) Dagen efter detta då Judith ska få sin hämnd på 

mannen i skogen är det snö i luften. När han ligger död tänker hon:  

Nu fanns han inte mer. Smärtan smälte ihop till en stor, glödande punkt inne i hennes huvud. 
Giftdosen hade han ärligt förtjänat. (s.347)  

 

Judiths smärta smälte alltså ihop som en stor glödande sol i hennes huvud. Och nu längtar hon 

till vintern, hon ser framåt inte bakåt längre. Hon känner sig äntligen glad, smärtan smälte och 

ersattes av en sol. Det som har tyngt henne så länge har försvunnit och livet och framtiden ser 

bara ljusare ut.  

 

4.4.1 Sammanfattning 

Väderavsnitten representerar en framtid i boken, men även nutiden. Vi får veta vädret i boken 

men även hur mörderskan känner sig inombords, hennes ”vädertillstånd” . Från början är det 

vinter i den lilla byn med snö, även inom Judith är det snö. Det var länge sedan hon mördade, 

hennes mordimpulser kan ses som ” täckta”  av snö eller tillfälligt begravda. Sista kapitlet 

bjuder på sol, en solig dag i september får Judith äntligen reda på vem joggaren i skogen är 

och hon hämnas honom. Detta gör att hon äntligen kan börja se ljust på livet och framtiden. 

Innan detta har det varit norrsken, vind, is och hav inom Judith och runtomkring henne. Dessa 
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väderavsnitt kommenterar nuläget i boken och ska också finnas med i Judiths bok i framtiden, 

som kommer att representera hennes nya liv.  

 

5. Slutdiskussion 

Historien om Rödluvan byggs upp genom dess olika genrer. Unni Lindell använder olika 

genrer för att ge läsaren information men de representerar även olika tider och olika 

sinnestillstånd. Deckaren representerar nutiden och gåtan, jakten och är huvudgenren i boken. 

Sagogenren utgör det förflutna, mörderskans barndom och det trauma hon upplever och 

nattboken skiftar mellan då och nu samt belyser inre tillstånd både i dåtid och också nutid. 

Författaren flätar in dessa genrer i boken och de går in i varandra. Både i dagboksdelarna och 

i deckaren kommer folksagan in eftersom den representerar barndomen och morden sker på 

grund av dem och mördaren skriver av sig om dem i sin dagbok. Utan dagboken får man inte 

reda på hur morden länkas till det förflutna samtidigt som vi får veta vad som sker inom 

huvudkaraktären. Man kan säga att de olika genrerna representerar olika sinnestillstånd och 

olika tider. 

   Det förflutna försöker ”Rödluvan” släppa taget om under hela historiens gång. Under 

väderavsnitten ser man det stegvis ske. Väderavsnitten förmedlar även den transformation 

som Judith gör, då det från början är snö och kallt inom henne för att till slut vara varmt och 

soligt. Även vädret ger oss tidsperioder, som nutid men även framtid och besvarar frågan hur 

vädret ser ut inom och utanför mördaren. 

  Varje genre har också sin uppgift att avslöja en speciell fråga; deckaren vem som utför 

morden, folksagan vem som blev överfallen som barn, dagboken vem som skriver i den. Det 

är aldrig oklart vilken genre som är vilken men skiftena dem emellan sker ofta. Det är de som 

gör denna bok så speciell och annorlunda. Genom bokens omslag hänvisas man till genren 

kriminalthriller men boken är så mycket mer än det. De andra genrerna underordnas 

visserligen deckaren men används till att skapa psykologiskt djup och komplexitet på ett 

väldigt påtagligt sätt. Alla genrer ger oss dunkelhet, man vet vad som händer men ändå inte 

eftersom man får följa mörderskan, både hennes yttre och inre handlingar utan att veta vem 

hon är. Sagan vill att vi ska förstå den stackars flickan i skogen och nattboken mörderskan när 

hon blir äldre. Allt går ut på att läsaren någonstans ska förstå Judiths motiv. Även 

väderavsnitten gör sitt för att läsaren ska få veta vad som händer inuti mörderskan för att 

kunna skapa någon sympati till slut för kvinnan som mördar män på grund utav sitt förflutna. 

Eftersom man som det står i boken ” inte kan se utanpå en människa hur hon är” . (s.358) Som 
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sagt, Unni Lindell själv har tidigare kallat denna bok för ”kvinnothriller”  men jag ser den 

hellre som en otraditionell kriminalroman, otraditionell i den bemärkelsen att den innehåller 

så mycket mer än bara det som verkar finnas på ytan. 
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Sammanfattning 

Rödluvan handlar om tre systrar, alla lever olika liv. Men vem av dem är det som blev 

överfallen i skogen som barn? Vem är det som skriver i den hemliga nattboken? Och vem är 

det som mördar män? Är det storasyster Judith som är fotograf och bor i Oslo eller är det 

Lisbeth som har familj och jobbar som barnmorska eller är det lillasystern Carol som är 

alkoholist och tablettmissbrukare?   

   Boken inleds med en kort berättelse om flickan i skogen, Rödluvan. Därefter kommer 

dagboksanteckningar från mörderskan, och läsaren förstår då att flickan i skogen och 

dagboksförfattarinnan är samma person.    

   Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Unni Lindell använder genrer och 

skiftena dem emellan i hennes bok, Rödluvan (2004). Hon skriver över genregränserna och 

presenterar olika genrer såsom deckare, dagbok och saga i en och samma bok. Min uppsats 

innehåller en intern textanalys, men har även en komparativ inriktning eftersom varje 

genrestudie till viss del är en komparativ studie. I min analys använder jag mig av den 

amerikanske litteraturvetaren John G Caweltis grundformel för deckaren och den ryske 

formalisten Vladimir Propps 31 olika sagofunktioner.   

Genrerna i boken har olika uppgifter: deckaren representerar huvudgenren och handlingen i 

nutid, folksagan det förflutna, barndomens tid och dagboken som är en glidning mellan då och 

nu, den rör sig i båda tiderna. Dessa ger handlingen dess innehåll; sagan, presenterar flickan 

som blir överfallen i skogen som sexåring? Deckaren, ger oss frågan vem som mördar män? 

Och dagboken, vem personen är bakom dessa ord. Alla frågor besvaras samtidigt eftersom 

alla har samma svar men de kommer successivt så läsaren har en chans att ana, misstänka och 

ändra uppfattning om vem av systrarna som faktiskt mördar. Boken har en genrebeteckning i 

form av kriminalthriller men det hindrar inte författaren att lägga in andra genrer. Min metod 

för denna uppsats har varit närläsning, men även ur en komparativ aspekt eftersom alla 

genrestudier innehåller det. Denna roman skiljer sig i förhållande till dels Unni Lindells andra 

kriminalromaner som innehåller samma huvudperson men även genom de olika genrebytena 

som gör den till en otraditionell kriminalthriller.  
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Appendix 

Vladimir Propps 31 olika funktioner ur Asbjørn Aarseths bok Episke strukturer (s. 99-101) 

1. Et medlem av familien drar hjemmefra 

2. Helten får et forbud 

3. Forbudet overtredes 

4. Skurken rekognoserer for å finne det han er ute etter 

5. Skurken får informasjon om offeret 

6. Skurken forsøker å lure offeret 

7. Offeret lar seg lure og hjelper derved skurken 

8. Skurken skader et medlem av familien 

8a.  Et medlem av familien mangler noe eller ønsker noe 

9. Ulykke eller mangel blir kjent; helten oppfordres til å hjelpe 

10. Helten går med på eller bestemmer seg for mottiltak 

11. Helten drar hjemmefra 

12. Helten blir prøvet; utspurt eller angrepet 

13. Helten består prøven, motstår fristelsen, er hjelpsom e.l. 

14. Helten får til takk gjøre bruk av en magisk gjenstand eller en magisk evne hos en 

hjelper 

15. Helten blir ført dit hvor den ettersøkte person (ting) er 

16. Helten og skurken møtes i direkte kamp 

17. Helten får et merke 

18. Helten seirer over skurken 

19. Den opprinnelige ulykken eller mangelen oppheves 

20. Helten kommer tilbake 

21. Helten blir forfulgt 

22. Helten reddes fra forfølgelsen 

23. Uten å bli gjenkent kommer helten hjem eller til et fremmed land 

24. En falsk helt kommer med uberettigete krav 

25. En vanskelig oppgave blir foreslått for helten 

26. Oppgaven løses 

27. Helten gjenkjennes 

28. Den falske helten avslores 

29. Helten endrer utseende 
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30. Den falske helten eller skurken straffes 

31. Helten gifter seg og stiger på tronen  
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