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Abstract 

The purpose of this project is to find out what makes the story unfold after the end of the 

world has taken place in Stephen King’s The Stand and Douglas Coupland’s Girlfriend In a 

Coma. The project has a cultural critical standpoint. After the apocalypse; what do the 

characters bring into the new world? The investigation is performed by using close reading. 

Elements essential to the narratological force are then lifted and presented. The result shows 

that the authors to the two works have used different techniques. The Stand uses opposites 

according to A.J. Greima’s actant model, whereas the narratological driving force in 

Girlfriend In a Coma is the use of shifting focalization. Both works have the same beneficial 

narratological driving force as back bone: the apocalypse. The reader knows what to expect 

from this genre, the post-apocalyptic horror genre. These works are read bearing in mind that 

anything can happen, at any time. 
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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de narratologiska drivkrafterna i de två 

postapokalyptiska verken The Stand av Stephen King och Girlfriend In a Coma av Douglas 

Coupland. Med frågor som: Vad är den narratologiska drivkraften? Med kulturkritisk 

infallsvinkel: vad för karaktärerna med sig in i den nya tiden? Genom närläsning kommer en 

undersökning ske, där de narratologiska drivkrafterna lyfts fram. Resultatet visar att 

författarna har använt sig av två olika tekniker. The Stand använder sig av motsatspar enligt 

A.J. Greimas aktantmodell medan Girlfriend In a Coma använder skiftande fokalisering och 

berättarröst som narratologisk drivkraft. Båda verken har en katastrof som gemensam faktor. 

Denna katastrof är den grundläggande narratologiska drivkraften i båda verken. Läsaren vet 

från början att det är två verk i genren postapokalyptisk skräck, därför läses verken med 

vetskapen om att vad som helst kan hända, när som helst. 

 

Nyckelord: narratologi, kulturktiskt perspektiv, postapokalyps 
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1. Inledning 

”Among the living, follow me or die!” Så lyder refrängen i thrash metal-bandet 

Anthrax låt ”Among the Living” från 1987 som bygger på Stephen Kings roman 

The Stand (1978). Med denna låt i bakhuvudet går tankarna till katastrofer och, 

framför allt, apokalyps. Vad innebär egentligen en apokalyps? Vad kommer sedan, 

vad händer i världen efteråt, vad gör de överlevande, vad för de med sig in i den 

nya tiden? En analys av två verk ur den postapokalyptiska skräckgenren, där de 

centrala motiven är sjukdomsförlopp i vilket de flesta människor (men inte alla) 

dör, sprider ljus över dessa frågor. Därför ämnar jag närläsa Stephen Kings The 

Stand och Douglas Couplands Girlfriend In a Coma. Valet av dessa verk är baserat 

på deras likheter: det är postapokalyptiskt tema, sjukdomsförlopp och inslag av 

övernaturliga händelser. Det är inga aliens eller zombies med i bilden.  

    Användandet av en apokalyps som metod för bortforslandet av den värld i 

vilken vi befinner oss, för att bana väg för en ny värld där livet fortgår, är ett 

gammalt berättartekniskt motiv. Detta motiv kan härledas bakåt i tid så långt som 

till zoroastrisk eskatologi, i verket Bahman Yasht (vilket enligt 

Nationalencyklopedin är en av zoroastrismens viktigaste apokalyptiska texter). 

Zoroastrism är en av de första monolatriska
1
 religionerna. Eskatologi är läran om 

de yttersta tingen. Begreppet eskatologi är snarlikt begreppet apokalyps, skillnaden 

är att i eskatologiska texter är tiden slut. Det följer mer om detta i kapitel 2.1, ”Den 

postapokalyptiska genren”.   

    Att berätta om katastrofer har alltid fascinerat människan, vi har förmedlat 

postapokalyptiska berättelser i alla tider och många kulturer. Exempelvis bibelns 

berättelse om Noa, vilken visar exempel på vikten av och makten med vad det 

innebär att föra med något in i en ny tid.   

    Det är intressant att studera vad drivkraften i en berättelse är efter att det skett en 

stor katastrof. Den vanligaste narratologiska drivkraften i en skräckhistoria brukar 

                                                 
1
 Nationalencyklopedin, monolatri´ (av mono- och grek. latrei´a 'gudsdyrkan'), dyrkan av en gud samtidigt som 

man inte avvisar tanken på att det kan finnas andra gudar för andra folk eller folkgrupper. monolatri. 

http://www.ne.se/lang/monolatri, hämtad 2013-12-09. 
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vara själva förhindrandet av katastrofen, förnimmelsen av ”monstret” eller 

katastrofen och avslöjandet av detta/denna. Men i en berättelse där världen redan 

har gått under, vad består då den huvudsakliga drivkraften av? Vad driver 

berättelsen berättad i en postapokalyptisk miljö framåt, efter att ”fordonet” (som 

James Berger kallar drivkraften) apokalypsen raderat den gamla världen? 

“The end itself, the moment of cataclysm, is only part of the point of apocalyptic 

writing. The apocalypse as eschaton is just as importantly the vehicle for clearing 

away the world as it is and making possible the post-apocalyptic paradise or 

wasteland.”
2
 Detta citat av Berger pekar på ett särdrag för det postapokalyptiska 

författandet. Likt då en konstnär börjar måla på en tom vit duk istället för på en 

redan målad canvas, gör apokalypsen detsamma för författaren. Den banar väg för 

något nytt och det är intressant att studera de berättartekniska greppen i den nya 

tiden. 

    Genom närläsning ska jag ta reda på vad de narratologiska drivkrafterna i 

berättelserna The Stand och Girlfriend in a Coma är. Dessutom är det intressant att 

studera vad de överlevande för med sig in i den nya tiden ur ett kulturkritiskt 

perspektiv. Vilka kläder, litteratur, ting, ritualer med mera för karaktärerna med sig 

in i den nya tiden? Gör dessa detaljer karaktärerna mer dynamiska? Hjälper detta 

drivkraften i narrativet? Det är även förenligt med den kulturkritiska infallsvinkeln 

i undersökningen att ta upp religion och esoterism.
3
 (Detta har bland annat Anna 

Arnman tagit upp i sin analys av Clive Barkers The Hellbound Heart
4
.)  

    Uppsatsen är uppbyggd i förening med Roland Barthes fem textkoder. Dessa 

förklaras under kapitel 3. Anledningen till detta är att det ska vara lättare att förstå 

texternas helhet. Textanalysdelen av denna uppsats baseras till stor del på Algirdas 

Julien Greimas vidareutveckling av Vladimir Propps arbete.  

    Forskningen inom skräckgenren är begränsad, men på senare tid finns hjälp att 

få från Yvonne Leffler, varför hennes bok Skräck som fiktion och underhållning 

har studerats. Vidare hjälp har hämtats ur Paul Tenngarts bok Litteraturteori, 

                                                 
2
 James Berger, After the End: Representations of Post-Apocalypse, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 1999, s. 6. 
3
 Nationalencyklopedin, esoterism (jfr esoterisk), hemlig lära eller inre insikt, tillgänglig enbart för de invigda, 

esoterikerna esoterism. http://www.ne.se/lang/esoterism, hämtad 2013-12-09. 
4
 Per Faxneld & Mattias Fyhr, Förborgade tecken, Esoterism i västerländsk litteratur, Bokförlaget h:ström 

- Text & Kultur, Umeå, 2010, s. 218. 
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Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons Epikanalys och Bertil Rombergs Att 

läsa epik. Beträffande postapokalyptiskt berättande används James Bergers bok 

After the End.  

    I uppsatsen betraktas texterna utifrån en kulturkritisk aspekt. Med kulturkritik 

avses ett teoretiskt förhållningssätt till hur det som människan har skapat skall 

betraktas. Kulturkritiken i denna uppsats baseras främst på Torsten Pettersons bok 

Dolda principer och Clifford Geertz bok The Interpretation of Cultures, i 

enlighet med Barthes textkod om den kulturella koden. Det vill säga, Barthes 

menar att för att förstå texten krävs en allmän inblick i den kultur som ligger 

bakom skapandet av texten eller finns återgiven i den. Detta förklaras tydligare i 

kapitel 3. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Skräckgenren är enligt Leffler en tillspetsning av spänningsgenren.
5
 Att läsa en skräckhistoria 

som inte är spännande vore inte lockande. Läsaren förväntas få spänning då hen läser ett verk 

skrivet för denna genre. Den vanligaste berättartekniken i skräckromaner är jakten på 

monstret, mördaren eller spöket. Men hur ser berättartekniken ut när katastrofen redan hänt? 

Det finns genrer vilka berättar hur historien fortsätter efter katastrofen. Men hur kan 

drivkraften i en berättelse fortgå när endast 0,6 % av världsbefolkningen finns kvar?
6
 Det kan 

väl inte vara synonymt med spänning att läsa om en ödelagd planet där ingenting fungerar så 

som vi är vana vid att det gör, en berättelse där endast ett fåtal personer driver omkring. Vad 

är viktigt för dem i den nya tiden? Hur kan den narratologiska drivkraften i en berättelse 

genom de överlevandes till synes fördömda liv driva berättelsen vidare? Varför blir det 

spännande?  

    Kultur är ett begrepp där en grupp människors handlingar och tankar uttrycks på något vis. 

Torsten Pettersson skriver att medlemmarna i en kultur uppfattar sitt beteende som självklart 

och allmänmänskligt normerande.
7
 Men vad blir kultur i en värld där mänskligheten till 

största delen är utraderad? Hur skapas ett samhälle ur ett kaos, vad blir den nya kulturen, vad 

för karaktärerna med sig in i den nya tiden?  

    Då denna undersökning tog sin början, valdes först den svenska versionen av Stephen 

                                                 
5
 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 28. 

6
 Stephen King, The Stand, New American Library, New York, 1980, s. 28. 

7
 Torsten Pettersson, Dolda principer, Kultur- och litteraturteoretiska studier, Studentlitteratur, Lund, 2002, 

s. 9. 
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Kings The Stand: Pestens Tid. Det stod dock ganska snart klart, att översättningen inte fullt ut 

kunde leva upp till originalspråket. Främst de idiomatiska bristerna föranledde författaren till 

denna uppsats att byta till originalspråket. Därför har främst pocketversionen från 1980 

använts. I samband med analysen av karaktären Tom Cullen följer en tolkning av den 

förlängda versionens första minikapitel och det sista minikapitlet av 1990 års utgåva av The 

Stand: The Complete & Uncut Edition. Pocketversionen av Girlfriend in a Coma från 1998 

har använts. 

 

1.2 Disposition 

I denna uppsats inledande kapitel har historisk apokalyptisk litteratur och vad som menas med 

kulturkritik beskrivits kortfattat. Syfte och frågeställning har presenterats. Uppsatsens 

metoddel tar dels upp hur valet av litteratur till denna uppsats kom till, dels introduceras den 

postapokalyptiska genren. Forskningsbakgrunden beskriver hur analyserna i denna uppsats 

förankras i tidigare forskning. Empiridelen är avdelad i sektioner efter respektive verks analys 

med de olika analysdelarna rubricerade var för sig. Kapitel fem behandlar den kulturkritiska 

aspekten av uppsatsen. Dessutom lyfts romanernas budskap fram. I kapitel sex diskuteras en 

sammanfattning, resultatet och en jämförelse. Avsikten med detta upplägg är att förstå texten 

som helhet enligt Barthes fem textkoder, vilka presenteras under kapitel 3. 
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2. Metod och urval 

Författaren av denna uppsats strävar efter att alltid försöka utgå ifrån urpsrungstexten, i den 

mån det nu är möjligt. Därför används originalversionerna, på engelska, av Stephen Kings 

The Stand och Douglas Couplands Girlfriend in a Coma som utgångsmaterial. Eftersom syftet 

är att studera vad den huvudsakliga drivkraften i berättelserna är, ligger fokus på just detta, 

och inte att genomföra en klassisk narratologisk analys. Därför kan analysdelen vid en första 

anblick te sig som något ostrukturerad eftersom den tar upp såväl symbolism som 

receptionsteori och även innehåller viss psykoanalys av karaktärer. Detta har gjorts eftersom 

det var dessa faktorer vilka fanns vara narratologiska drivkrafter under närläsningens gång. 

För att förstå texterna i sin helhet byggs uppsatsen upp enligt Roland Barthes fem olika 

textkoder. Vad dessa koder innebär presenteras under kapitel 3. En karaktärsanalys av The 

Stand kommer genomföras, främst med hjälp av A.J. Greimas aktantmodell, men även med 

hjälp av Yvonne Lefflers resonemang angående skräckberättelsens känsloengagerande 

berättarteknik (vilken i sig till stor del baseras på litteraturteoretikern Gérard Genettes idéer). 

Greimas aktantmodell presenteras under kapitel 3. 

    Båda verken består av tre delar, men de två verkens omfattning är av vitt skild art. För att 

underlätta för läsaren av denna uppsats bakas till viss del hela handlingen i The Stand in i 

karaktärsanalysen av den romanen. Detta görs med tanke på denna romans omfattning. 

Girlfriend in a Coma består också av tre delar. Sammanfattat är dessa tre delar inte lika 

omfattande som The Stand är. Fokus i denna uppsats ligger på sista och tredje delen av boken, 

den postapokalyptiska delen av romanen, eftersom det är postapokalyptiskt narrativ som 

undersöks. Vid närläsningen märktes snart att de båda verken har stora skillnader i 

berättarteknik. Därför är det skillnad i karaktärspresentationernas omfång mellan de båda 

verken. 

 

     

2.1 Den postapokalyptiska genren 

Det råder inget tvivel om att postapokalyptisk skräcktematik blivit en egen genre. Men var 

härstammar ordet från? Ordet apokalyps har på senare tid blivit förenat med undergång. Detta 

är till följd av konciliet i Kartago år 397. Då sorterades och valdes de texter vilka skulle 

förespråka den kristna läran ut. Det vill säga, under kanoniseringen av de kristna texterna i 
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bibeln, valdes även Johannes uppenbarelsebok ut
8
. På samma sida kan vi utröna betydelsen 

för ordet apokryfisk, av grekiskans gömd, obekant. Prefixet ”post” kommer av latinets ”efter” 

(motsats ”pre”: före) och apokalyps är enligt Nationalencyklopedin motsatsen till apokryfisk, 

det vill säga att apokalyps handlar om att avslöja hemligheter. Johannes uppenbarelsebok 

handlar om en världsundergång, vilken kommit till denne i form av en uppenbarelse. Johannes 

apokalyps är ett avslöjande från gud om världens undergång, i samband med Messias 

återkomst. För att använda termen ”postapokalyptisk” krävs alltså först ett accepterande av att 

ordet ”apokalyps” är synonymt med världsundergång. Den litterära genren kan sedan delas in 

i apokalyptisk – att undergången sker under berättelsens gång – och postapokalyptisk – att 

undergången sker och vad som föds ur denna undergång. Ur ett berättartekniskt perspektiv är 

själva apokalypsen, kataklysmen, katastrofen i sig, endast en del i ledet för skrivtekniken. 

Denna fiktiva undergång banar väg för en helt ny fiktiv värld. En värld öppen för en ny 

ordning, som James Berger menar. ”Apocalyptic and post-apocalyptic representations serve 

varied psychological and political purposes. Most prevalently, they put forward a total 

critique of any existing social order.”
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Project Runeberg, Erik Nyström, Biblisk ordbok för hemmet och skolan, 1896, s. 55. 

<http://runeberg.org/biblobok/0059.html> hämtad 2013-11-18. 
9
 Berger, s. 07. 
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3. Forskningsbakgrund – narratologi 

Vladimir Propp och Claude Lévi-Strauss är enligt Anna Johansson föregångare till 

narratologin som läran om berättande texter. Tzvetan Todorov tillsammans med Roland 

Barthes kom sedan fram till den strukturella analysen.
10

 Barthes strukturalistiska modell är att 

extrahera flera element ur en berättande text. Detta med avsikt att lättare kunna se den 

samlade betydelsen. Han menar att man endast kan analysera texten genom att se de olika 

nivåerna i relation till varandra.
11

 Enligt Paul Tenngart menar strukturalisten att litterära texter 

bygger på narrativa strukturer som antingen finns djupt rotade i den kringliggande kulturen 

eller har universella drag därav. ”Många berättelser från alla kulturer har modellen hemma-

borta-hemma som episkt skelett.”
12

 Denna relation mellan hemma/borta är exempel på 

begreppspar som utgör olika litterära texters grundläggande stomme. Alla texter kan 

analyseras med utgångspunkt i sådana begreppspar och det är så strukturalister arbetar. Enligt 

Tenngart menar Barthes att det finns fem olika sorters koder som läsaren måste kunna känna 

igen för att förstå en litterär text. Barthes menar, säger Tenngart, att narratologi är läran om 

berättandet och det handlar om vilka verktyg vi använder för att berätta en historia.
13

 Barthes 

menar att det krävs att vi förstår fem textkoder för att förstå en litterär text. I denna uppsats 

beaktas därför dessa fem textkoder, i syfte att förstå de två undersökta postapokalyptiska 

texterna. Dessa fem koder
14

 är textens:  

 Proairetiska kod. Denna kod avser vad som hänt, händer eller kommer att hända i 

textens värld. Därför presenteras textens handling under kapitel 4.1.1 och 4.2.1. 

 Hermeneutiska kod. Koden aktualiseras när texten innehåller obesvarade frågor eller 

gåtor. Exempelvis ställs frågan om huruvida apokalypserna i The Stand och Girlfriend 

in a Coma är globala eller ej under kapitel 5.4. 

 Kulturella kod. Denna kod ger en allmän inblick i den kultur som ligger bakom 

skapandet av texten eller finns återgiven i den. Detta återges i kapitel 5. 

 Konnotativa kod. En kod för att förstå vad det är för mänskliga identiteter som 

beskrivs i texten måste vi kunna tolka beskrivningar av klädsel, frisyrer, gester, 

ansiktsuttryck och annat som har med en karaktärs utseende och beteende att göra. 

                                                 
10

 Anna Johansson, Narrativ teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 156. 
11

 Johansson, s. 157. 
12

 Paul Tenngart, Litteraturteori, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2008, s. 40. 
13

 Tenngart, s. 43. 
14

 Tenngart, s. 41f. 
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Detta återges till viss del i karaktärsanalyserna, till viss del även i den kulturkritiska 

delen av uppsatsen. 

 Symboliska kod. Koden frågar: Vad betyder texten? Vad vill den säga? Har den något 

budskap? Ger den någon insikt? Detta förklaras under kapitel 5.5. 

     Det råder ingen samstämighet hos narratologer kring själva teorin om vad som kan 

studeras ur ett narratologiskt perspektiv. Gérard Genette, Mieke Bal och Maria Nikolajeva är 

exempel på moderna litteraturteoretiker vars teorier är någorlunda samstämmiga, men skiljer 

sig åt på vissa punkter. Denna uppsats berörs av skillnaden mellan Genettes och Bals syn på 

fokalisator: Genette menar att det inte behövs en fokalisator medan Bal menar att det gör det. 

I de delar av uppsatsen vilka behandlar fokalisation, används främst Mieke Bals 

utgångspunkt. Vad menas då med fokalisering? Enligt Holmberg & Ohlsson bör man skilja 

mellan berättande (vem berättar?) och fokalisering (vem ser?).
15

 Det vill säga, berättaren är 

den instans som för ordet i den berättande texten. Men berättaren kan återge vad exempelvis 

en av textens karaktärer ser, hör eller tänker. Berättelsen fokaliseras då genom denne 

fokalisator. De termer vilka används då man talar om fokalisering är: intern fokalisering, 

extern fokalisering och icke-fokalisering. När berättelsen är internt fokaliserad finns ett fast, 

eller flera omväxlande perspektiv, utifrån en eller flera karaktärer. Här är berättaren en 

agerande karaktär i narrativet. Detta begränsas då till den berättande karaktärens insikter och 

uppfattningar. Extern fokalisering är objektivt, där berättaren ser allt utifrån. Berättaren kan 

då inte återge karaktärernas inre tankar eller känslor. Med icke-fokalisering menas att 

perspektivet är själva berättarens, och denne vet mer än de agerande i berättelsen. 

    Den franske, av litauiska föräldrar ryskborne, litteratur- och språkforskaren Algirdas Julien 

Greimas har gjort en modell med motsatspar, baserad på Propps sagotextanalys, vilken kan 

appliceras på alla berättelser. Denna modell med motsatspar kallas aktantmodellen
16

 och den 

arbetar med kategorier som subjekt/objekt, givare/mottagare och hjälpare/motståndare för 

karaktärisering av handlingen. Det första motsatsparet, subjekt/objekt, har med begär, 

sökande eller någon annan målsättning att göra. Greimas menar, enligt Tenngart, att alla 

berättelser har någon sorts subjekt som försöker uppnå någonting. Det andra motsatsparet har 

att göra med kommunikation. Det är alltid någon eller något som får igång det narrativa 

förloppet genom att göra så att en målsättning skapas hos subjektet. Subjektets strävan ska i 

slutet av berättelsen leda till överlämnandet av någonting till någon, eller att subjektet får 

                                                 
15

 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 83. 
16

 Nationalencyklopedin, modell för innehållsanalys av texter, aktantmodellen, som arbetar med kategorier som 

subjekt/objekt, givare/mottagare och hjälpare/motståndare för karakterisering av handlingen. Algirdas Julien 

Greimas. http://www.ne.se/algirdas-julien-greimas, hämtad 2013-12-18. 
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någonting som belöning för sina mödor. Det tredje motsatsparet har med stöd och hinder att 

göra. Somliga karaktärer försöker hindra subjektet, andra karaktärer hjälper subjektet på 

traven.
17

 I denna uppsats karaktärsanalys av The Stand kommer aktantmodellen med 

motsatspar till viss del användas. 

   Ytterligare en term vilken kräver förklaring är termen antecipationsteknik. Med 

antecipationsteknik menas i enkla ord, de egenskaper narrativet tillskrivs vilket medför den 

spänning eller skräckkänsla läsaren förväntar sig få då hen läser ett verk ur skräckgenren. Ett 

exempel: 

Läsaren känner till att det finns något hotfullt i källaren på huset där protagonisten befinner 

sig. Huvudpersonen börjar gå nedför källartrappan och läsaren utbrister: ”Nej, nej, gå inte ned 

i källaren!” 

    I förening med litteraturvetaren Bertil Rombergs syn på romananalys kommer analyser i 

denna uppsats att fokusera på innehåll, form och romanens tillkomst. Vad Romberg menar är 

förenligt med romanernas innehåll, är att lyfta fram handling, händelser och personer.
18

 

Underrubrikerna för innehåll kallas därför i denna uppsats: ”Handling” och ”Karaktärer”. 

Underrubrikerna för form är: ”Berättare och berättelsenivåer” och ”Fokalisering”. Dessutom 

tillkommer ett avsnitt om ”Romanernas tillkomst”. 
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18
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4. Empiri 

4.1 The Stand  

 

4.1.1 Handling  

Boken handlar om hur de överlevande efter att jorden drabbats av superinfluensan Captain 

Trips fortsätter sina liv. Superinfluensan sprids med 99,4 % dödlighet vilket innebär att 

världens sociala normer och kulturgrunder sätts ur spel. De överlevande 0,6 % dras genom 

övernaturliga drömmar mot endera den goda sidans förgrundsgestalt Mor Abagail eller den 

onda sidans ledare Randall Flagg. Under berättelsens gång får vi följa en mängd starka 

karaktärers äventyr fram till den slutgiltiga kampen mellan gott och ont. Likt elektroniska 

beståndsdelar vilka dras mot endera minus eller plus på ett batteri, dras de överlevande mot 

den sida deras själ återspeglar. Slutligen organiserar Flagg ett massmöte där några hjältar från 

den goda sidan skall avrättas. De ondas vapenexpert har hämtat en atombomb, vilken på ett 

mystiskt vis sprängs och hela ondskans skara utrotas. Vi får då följa protagonisten Stu 

Redman och en annan av huvudpersonerna, Tom Cullens, återfärd till Frizonen i Boulder, där 

livet går vidare och barn börjar födas. I slutet av boken avslöjas ett skolexempel på en väldigt 

vanlig narrativ struktur, med händelseförloppet hemma-borta-hemma: Stu drar vidare österut 

med sin gravida flickvän Fran Goldsmith, då hon har hemlängtan. Frans resa har således följt 

den klassiska narratologiska stommen ”hemma-borta-hemma”.
19 

4.1.2 Karaktärer 

Enligt Yvonne Leffler är något som karaktäriserar en skräckberättelse huvudpersonens möte 

med något skrämmande och farligt, ett ”monster”.
20

 Hjälten, protagonisten, eller 

huvudpersonen i The Stand heter Stu Redman. Det är när Stu befinner sig vid bensinstationen 

i början av boken han gör sitt första möte med superinfluensan som kommer att döda största 

delen av jordens befolkning. När Charles D. Campion smiter från sin arbetsplats där det 

dödliga viruset Captain Trips har tillverkats, i syfte att sätta sin familj i säkerhet, för han med 

sig sjukdomen. Charles D. Campion har lämnat sin post vid armébasen i den kaliforniska 

öknen och kraschar med sin familj i bilen in i bensinpumparna där Stu befinner sig. Familjen 

                                                 
19

 Tenngart, s. 40. 
20
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Campion är smittade med viruset Captain Trips, vilket utvecklades vid den militäranläggning 

i öknen, där Charles arbetade och hela familjen bodde. Charles fru och barn är redan döda och 

hans eget sjukdomsförlopp är långt gånget. Han avlider i ambulansen strax efter kraschen. 

Genom karaktärerna Stu och Campion får vi inledningsvis delar av A.J. Greimas 

aktantmodell. Subjektet Stu utsätts för smittan, men drabbas inte av den. Avsändaren är 

armén, smittbäraren är Campion och mottagaren är hela mänskligheten, genom Stu och de 

andra på bensinstationen. Vi får sedan följa Stu under hans strapatser, och de många starka 

karaktärerna i boken utgörs av hjälpare eller motståndare till 

huvudpersonen/huvudpersonerna.  

    Leffler skriver om att ”monstret” inte bara ska framstå som farlig för huvudpersonen, det 

måste också upplevas som ett intresseväckande hot av läsaren.
21

 Detta överensstämmer med 

”monstret superinfluensan”, vilken introduceras genom Campion. Efter att männen på 

bensinstationen med Stu i spetsen hjälpt Campion och denne avlider i ambulansen på väg in 

till Braintree, spekulerar karaktärerna vid bensinstationen om vad han och hans familj kan ha 

dött av. Precis som i vilken detektivroman som helst ställs då frågor vilka styr berättelsens 

organisation framåt. Den fråga, makrofrågan enligt Leffler, läsaren ställer sig vid denna 

tidpunkt, är ”vem mördade X?”
22

 Denna typ av frågor är exakt vad Roland Barthes menar 

med ”textens hermeneutiska kod”.
23

 X är i detta fall Campion och läsaren får snart reda på 

vem mördaren är. Det är en ”superinfluensa” vid namn Captain Trips som tagits fram i något 

kallat Project Blue. Den ansvarige bakom Project Blue, vilken förde fram superinfluensan 

Captain Trips, är General William ”Billy” Starkey. Starkey försöker mörklägga katastrofen 

men blir avsatt av presidenten och ser då till så att viruset sprids över flera kontinenter. Detta 

gör han för att inte USA ska få skulden som spridare av viruset.
24

 Det Leffler kallar 

makrofrågor och Barthes relaterar till som textens hermeneutiska kod, är textens drivkraft i 

början av narrativet, under själva apokalypsen. Efter apokalypsen skett sker förändringar i 

narrativets drivkraft, vilket snart kommer att förklaras. 

    Så långt vet vi som läsare nu att det dödliga viruset spridits över världen (se kapitel 5.4) 

men våra huvudpersoner är ännu inte medvetna om detta. Läsaren vet om det, men 

huvudpersonen vet det inte. Han är isolerad i en miljö där han är i total avsaknad av 

kommunikation. Han är under den tid då människosläktet dör ut inspärrad på Stovington 

Vermont Plague Center. Detta är han för att läkarna är intresserade av att ta reda på varför han 
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ännu inte uppvisar några sjukdomspsymtom. Genom karaktärisering och introduktioner av 

ytterligare karaktärers äventyr får läsaren reda på information om vad som sker ute i världen. 

Huvudpersonen hålls fortfarande ovetande. Denna teknik kallar Leffler för 

antecipationsteknik.
25

 Detta är en återkommande berättarteknikalitet i The Stand.  

    När berättelsen nått så långt som till att dela upp de båda sidorna i två läger, får läsaren 

inblick i de olika lägrens aktiviteter. Denna information vill läsaren sedan förmedla till sin 

identifierade rollfigur, vilket naturligtvis är en omöjlighet. Denna drivkraft kallas, som sagt, 

antecipationsteknik. 

    ”Monstret” enligt Leffler, representerar alltid en konflikt mellan två eller flera kulturella 

etablerade kategorier. Detta medför att gestaltningen av ”monstret” bygger på en kombination 

av motsägelsefulla element.
26

 Denna beskrivning stämmer mycket väl in på karaktären 

Randall Flagg, den onda sidans representant – ledaren av aktantmodellens motståndarliga. 

Flaggs utseende skiftar stort, han framställs ömsom som en demon, ömsom som människa. 

Han kan anta djurskepnader, en egenskap vilken ofta blir tillskriven ondskans herre. 

Exempelvis Dracula i Bram Stokers Dracula, där Dracula kan anta en vargs skepnad eller 

förvandla sig till råttor. Flaggs motsägelsefullhet gestaltas genom hans leende och goda 

humör, trots att alla vet att han är ondskan personifierad. Till synes bekymmersfri vandrar han 

omkring som en vanlig man. Flagg beskrivs vid ett tillfälle genom karaktären Tom Cullen: 

He looks like anybody you see on the street. But when he grins, birds fall dead off telephone 

lines. When he looks at you a certain way, your prostate goes bad and your urine burns. The 

grass yellows up and dies where he spits. He’s always outside. He came out of time. He 

doesn’t know himself. He has the name of a thousand demons. His name is Legion. He’s 

afraid of us. He’s afraid of … inside.
27

 

 

De egenskaper karaktären Flagg tillskrivs har enligt Leffler avsikten att dels locka läsarens 

intresse, dels få läsaren att ta avstånd från karaktären.
28

 Skräckgenrens känsloengagerade 

berättarteknik arbetar mycket med läsarens karaktärsidentifiering. Vad beträffar olika 

karaktärer har Stephen King verkligen löpt linan ut. Det finns en karaktär för varje 

personlighet i The Stand. Leffler menar att en förutsättning för identifikation är att 

huvudpersonen, till skillnad från motståndare eller ”monster”, upplevs som en positiv 

karaktär. Den ska motsvara läsarens idealiserade jag-uppfattning. I karaktären Flaggs fall är 

uppfattningen det motsatta, men han tillskrivs ändå vissa sympatiska egenskaper vilket gör 

honom till en karismatisk ledarfigur.  
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     Mor Abagail Freemantle är Flaggs motpol. Hon representerar de goda och är ledare för 

”de goda”. Enligt aktantmodellen är hon med andra ord ”hjälparligans” ledare. Hennes 

agerande sker, till skillnad från Flagg, inte genom magi utan endast genom att ha ett vertikalt 

förhållningssätt gentemot gud. Den 108-åriga svarta damen Abagail Freemantle, leder de goda 

överlevarna av Captain Trips-pesten. Hennes karaktär gestaltas likt ett slags guds profet, 

boendes på en bondgård kallad Hemingford Home i Nebraska. Hon samlar in ”de goda” 

överlevande och de beger sig till Boulder, Colorado där de etablerar den så kallade Frizonen. 

Abagail får visioner av gud, men tappar sina visioner när hon syndar genom högmod, och 

beger sig därför ut i vildmarken. ”Pride was the female side of Satan in the human race, the 

quiet egg of sin, always fertile.”.
29

 Hon återfår sin förmåga och återvänder till Frizonen precis 

i lagom tid för att rädda de flesta i den folkvalda kommittén från ett sprängattentat iscensatt av 

Harold Lauder, en av ”de onda” som via omständigheter råkat hamna i det ”goda” lägret. På 

sin dödsbädd delar hon med sig av sin sista vision: Fyra män ur kommittén skall bege sig 

västerut för att visa Randall Flagg var de står. Hon berättar inte vad som skall hända, utan 

bara att en av dem kommer falla innan de når Las Vegas och att resten kommer att ställas 

inför Flagg. Mor Abagail dör kort efter att hon delat med sig av denna vision. Mor Abagail är 

en god modersgestalt och karaktären tillskrivs egenskaper vilka symboliserar moder jord 

själv. Denna tolkning är även förenlig med romanens budskap och Abagails roll leder 

människorna in på den väg vilken kommer att få dem att överleva i ett längre perspektiv. 

Hennes motsatspar Flagg däremot, har en kortsiktig vision. 

    Tom Cullen. I upplagan som utgavs 1990: The Stand: The Complete & Uncut Edition är ett 

minikapitel tillagt före bokens början.
30

 Tillagt är också ett minikapitel efter själva slutet.
31

 

Dessa kapitel heter ”The Circle Opens” och ”The Circle Closes”. Underförstått förstår läsaren 

här i början att det är något känsligt, nästan heligt, som öppnas. Var härstammar denna 

tankegång från? Visserligen är solen och månen rund och alla kulturer förknippar det runda 

med godhet. Inte minst de svenska hällbilder i vilka vi ser symbolen cirkeln, längs alla 

svenska vattendrag. Från Tanum vid havet, upp via Göta Älv till Vargön, vidare i Dalsland, 

genom Klarälven upp i Norge och genom Trysilälven åter in i Sverige och till sjön Rogen, där 

man så sent som 1998 fann denna symbol i en hällmålning. Men bevis för cirkelns symbolik 

återfinns inte enbart hos nordens stenåldersfolk. Exempelvis de naturdyrkande Oglala-

indianerna i South Dakota, USA, har alltid haft cirkeln som helig symbol: 

                                                 
29
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The Oglala believe the circle to be sacred because the Great Spirit caused everything in 

nature to be round except stone. Stone is the implement of destruction. The sun and the sky, 

the earth and the moon are round like a shield, though the sky is deep like a bowl. […] Since 

the Great Spirit has caused everything to be round’ mankind should look upon the circle as 

sacred for it is the symbol of all things in nature except stone. It is also the symbol of the 

circle that marks the edge of the world and therefore of the four winds that travel there. […] 

the Oglala make their tipis circular, their camp circle circular, and sit in a circle in all 

ceremonies. The circle is also the symbol of the tipi and of shelter. […] One may paint or 

otherwise represent a circle on his tipi or his shield or his robe. The mouth of a pipe should 

always be moved about in a circle before the pipe is formally smoked.
32

 

Denna subtila formulering av relationen mellan gott och ont visar Oglala-indianernas 

ontologiska förståelse för symbolen cirkeln. Karaktären Tom Cullen har tillskrivits viss 

förkärlek för att stava allting M-O-O-N, något han gör kontinuerligt genom hela berättelsen. 

Som läsare förundras man i början av boken varför han gör det. Denna fråga följer läsaren 

genom boken och är därmed även den en källa till narratologisk drivkraft. En tolkning och 

möjlig förklaring till frågan är att Tom Cullen trots sitt avrundade intellekt förstår att det 

runda är gott. Detta visar tecken på människans intuitiva känsla för att särskilja gott och ont. 

Clifford Geertz menar, att betydelsen en symbol har för en individ i den tid där den individens 

känsla och förståelse för en viss symbol lagras i den symbolen
33

, så har Cullen fört med sig 

symboler in i den nya tiden. Symboler vilka för honom, i den gamla världen, hade positiva 

egenskaper. Dessa detaljer hjälper berättelsen framåt på flera plan. Dels genom läsarens 

identifiering och igenkänning, dels förklaras genom sådana detaljer hur den nya världen ter 

sig. Att skriva in sådana detaljer i berättelsen är en narratologisk drivkraft. Att tillskriva 

svagheter till karaktärerna på de godas sida
34

 är även enligt Leffler ett led i 

identifikationsprocessen, vilket i sin tur innebär en narratologisk drivkraft. Svagheten hos 

Tom Cullen är ju att denne är psykiskt funktionshindrad. Dessutom förstärker dessa svagheter 

det mänskliga i karaktären, vilket Leffler menar är något som hjälper läsaren att placera in 

karaktärer av denna typ på ”de godas” sida.  

    Den förståndshandikappade Tom har trots sitt handikapp flyttat in i ett eget hus i norra 

Boulder. Han får besök av Nick, Ralph och Stu en eftermiddag och de häpnar över den rikt 

dekorerade trädgården (där bland annat en gipsko dricker ur en gigantisk önskebrunn med en 

Jesusstaty av plast i mitten). Sällskapet hypnotiserar Tom, de vill att han ska utföra ett 

uppdrag för Frizonen. Under denna hypnossession får de även reda på varför Mor Abagail 

lämnat dem: ”She’s in the wilderness, God has lifted her up in the wilderness … she’s not 

                                                 
32
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right with God yet. It was not the hand of Moses that brought water from the rock. She’s to be 

punished.”
35

 Under hypnosen är Tom inte lika trög som vanligt, han är guds Tom. ”I am 

God’s Tom.”
36

 Sällskapet som hypnotiserar Tom triggar under hypnosen att Tom skall 

återvända från sitt uppdrag då månen är rund. Detta är en återkoppling till den underliggande 

symboliken hos cirkeln och visar ytterligare bevis på Toms sökande efter godhet och gud.  

    Toms hem har vid detta lag blivit ett landmärke för de boende i Boulder. Med avsaknad av 

förståelse för olikheten i trosinriktningar har han, vilket jag tidigare beskrev, dekorerat 

trädgården med sådant som för honom representerar godhet. ”… it was as if the Catholics, 

Baptists, and Seventh-day Adventists had gotten together with the Democrats and the 

Moonies to create a religious-political Disneyland.”
37

 Cirkelns symbolik pekar på bokens 

slutliga budskap, att människan behöver lämna moder jord i fred för att hon ska kunna 

återhämta sig. Att ett återgående till de naturdyrkande folkslagen är nödvändig för jordens 

framtid.  

    Efter att största delen av mänskligheten dött ut förflyttar sig de överlevande karaktärerna 

framåt genom den information de får i de övernaturliga, kollektiva drömmarna. Deras 

agerande hade mycket väl kunnat stagnera och de hade eventuellt kunnat slå sig ned i 

smågrupper där de levt sina liv. Ett dylikt berättartekniskt grepp hade inte varit speciellt 

spännande att läsa. I moderna postapokalyptiska verk kämpar de överlevande vanligtvis mot 

zombies eller aliens. Om vi lyfter ut det berättartekniska greppet med övernaturlighet ur The 

Stand och endast tänker oss att de överlevande slår sig ned här och var, det hade väl knappast 

klassats som skräcklitteratur? Vad som driver berättelsen framåt efter apokalypsen är i första 

stadiet det kollektiva drömmandet. Karaktärerna drömmer om Mor Abagail och Randall Flagg 

och transporterar sig på endera sättet under berättelsens gång mot respektive motpol.  

    I motsats till motståndarlagets maktstruktur där Flagg är diktator byggs hjälparlagets 

maktstruktur upp genom den demokratiska ”Ad Hoc-kommittén”. Medlemmarna i kommittén 

är Nick Andros, Glen Bateman, Ralph Brentner, Richard Ellis, Fran Goldsmith, Stuart 

Redman och Susan Stern.
38

 Vid denna tidpunkt i berättelsen ter sig de överlevande som två 

lag. Dessa lag kan enligt aktantmodellen ses som motståndarna mot hjälparna, svart/vitt, 

ont/gott, yin/yang. För att berättelsen inte ska stagnera vid en dylik laguppställning har vissa 

karaktärer tillskrivits en kluvenhet. Frizonens invånare börjar diskutera insändandet av 

spioner i Flaggs läger och ställer sig frågan om det finns spioner i deras eget läger. Läsaren får 
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reda på att det finns de som inte helhjärtat hör hemma i frizonen. Exempel på dessa är Harold 

Lauder och Nadine Cross, vars karaktärer tillskrivs konfliktfyllda egenskaper. Gemensamt 

för deras konflikter är, precis som Leffler skriver, människans driftstyrda och okontrollerbara 

del av personligheten vilken är kopplad till sexualitet och aggressivitet.
39

 I denna fas drivs 

berättelsen framåt av Lauders komplott mot Frizonskommittén, det personliga hämndbegäret 

tillika svartsjukedramat mot Redman och Goldsmith och hans undertryckta sexualitet.  

    Nadine Cross konflikt är även den av sexuell natur. Hennes känsla av otillhörighet och 

utanförskap, i maskopi med Flagg, driver henne slutligen till att ingå en relation med den 

avundsjuke Harold Lauder. Detta led i narrativet är vid läsandet endast en sidoberättelse och 

ses inte vid läsandet som en narratologisk drivkraft. Förklaringen kommer långt senare och då 

förstår läsaren varför denna sidoberättelse skrivits in i narrativet. Nadine Cross är ”bortlovad” 

till Flagg och även om hon har sex med Lauder, är det inte frågan om vaginalt sex. ”I’m a 

virgin. And I’m going to stay that way. Because it’s for someone else to … to make me not a 

virgin anymore.”
40

 Cross för hela tiden en inre kamp med sig själv, och när hon anländer till 

Mor Abagail i Boulder tror läsaren att hon funnit sig tillrätta. Men Mor Abagail genomskådar 

henne. Cross försöker då bryta pakten med djävulen genom att förföra Larry Underwood och 

på så vis bli fri från sitt oskuldsförbund gentemot ondskans herre. Då detta misslyckas drivs 

hon av sina drömmar om Flagg mot djupare fördömelse. Eftersom hon blivit avvisad av både 

Mor Abagail och Larry Underwood, som hon hade en liten romans med i början av boken, 

revolterar hon mot den ordning och frid Frizonen erbjuder. I maskopi med Harold Lauder 

utför de ett bombattentat mot kommittén. Det är denna typ av intriger och komplotter, 

svartsjukedraman och kärleksaffärer vilka ger narrativet drivkraft under denna del av 

berättelsen. Dessa sidoberättelser kan vid läsandet te sig relativt ovidkommande, men sett ur 

berättelsens helhetsperspektiv förstår man att de är nödvändiga för att narrativet inte ska 

stagnera. 

    Larry Underwood är en sångare som just haft en hit med låten ”Baby, can you dig your 

man?”. Underwoods hit infinner sig just som världen går under och genom musiken uppfattas 

han genom den direkta karakteriseringen
41

 av Norm Bruett som en svart man. (”Things had 

come to a pretty pass when they had to play nigger rock n roll music like that on the local 

country music station. Norm turned it off before it could split his head.”
42

) vilket han inte är. 
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”No one seemed to know that Larry Underwood was white.”
43

 (Norm Bruetts direkta 

karaktärisering i detta kapitel är ett typiskt exempel på hur karaktärerna introduceras i 

narrativet. I just denna presentation får vi möta en mycket inskränkt, bitter, osympatisk man, 

som lider av kronisk huvudvärk och dåligt humör.) Larry Underwood spelar en signifikant 

roll i berättelsen och att hans hit överlever katastrofen visas genom att flera av karaktärerna 

nynnar på refrängen. Att lyfta fram en populärkulturell företeelse som en hitlåt med in i den 

nya tiden är berättartekniskt mycket intelligent gjort. Musik är något alla kan relatera till och 

Underwoods melodi verkar vara något de flesta av överlevarna minns. Genom att lyfta in en 

sådan detalj genom en såpass sympatisk karaktär finns det chans för att läsaren lättare kan 

identifiera sig. Det är just genom identifiering med något i texten, som skräckberättelser 

genom sin känsloengagerande berättarteknik griper tag i läsaren.
44

 Denna teknik hjälper till att 

driva berättelsen framåt. 

    Glen Bateman är en pensionerad lärare. Han lider av åldersreumatism och har en hund vid 

namn Kojak. Bateman blir en av medlemmarna i kommittén i Boulder. Han är också en av de 

fyra som ger sig av för att möta Flagg. Bateman karaktäriseras som en man med djuplodande 

filosofiska kunskaper. Han är full av goda råd och delar ofta med sig av dessa till sin 

omgivning. Hans motsatskaraktär gestaltas genom den karaktär, vilken slutligen blir hans 

baneman: Lloyd Henreid. Henreid är Flaggs högra hand. Flagg räddar honom undan en säker 

död i ett fängelse i Phoenix där såväl personal som fångar dött av sviterna efter Captain Trips. 

Han får en svart sten med en röd detalj i av Flagg. Efter detta är han Flaggs man och Lloyd 

hyser stor beundran för honom. ”He looked at Flagg with something like love.”
45

 Lloyd 

reflekterar ibland över att han känner sig intelligentare och klarar av arbetsuppgifter bättre än 

han gjorde innan han träffade Flagg. Han är mycket lojal och sviker inte Flagg. Inte ens då 

han får tillfälle att smita med några arbetskamrater sviker han Flagg.
46

 Henreids intelligens 

nämns vid flera tillfällen. Han framstår som dum, men är i jämförelse med sin far mycket 

intelligent. Detta förklarar delvis varför han hyser sådan beundran och respekt för Flagg: 

Lloyd har haft en dålig fadersgestalt. När Glen Bateman hånar Flagg, driver detta Lloyd till 

sådant ursinne att han skjuter Bateman. Därmed skiftar maktbalansen, läsaren förstår att 

motståndarlaget ligger på plus, eftersom Lloyds motsatspar just försvunnit ur narrativet. 

    När frizonen börjar återbygga samhället, introduceras spjutspetskompetens inom bland 

annat området elektricitet, genom civilingenjören Brad Kitchner. Kitchner driver arbetet 
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med att återställa elektriciteten i frizonen i Boulder. Han arbetar forcerande, driven av kraften 

att återskapa samhället. Kitchners motsatspar karaktäriseras av motståndarlagets schizofrene 

pyroman Donald Merwin Elbert, Trashcan Man.
47

 Denne förärades sitt epitet under 

barndomen av sina barndomskamrater, då han gärna startade bränder i soptunnor. Han kämpar 

med sin schizofreni, läsaren får ingående följa denna kamp. Slutligen ger han upp för sin 

pyromaniska läggning och erkänner sig själv som Satans artillerikapten, Trashcan Man:  

”From behind a perfect fusillade of explosions, God’s ammunition dump going up in the 

flames of righteousness, Satan storming heaven, his artillery captain a fiercely grinning fool 

with red, flayed cheeks, Trashcan Man by name, never to be Donald Merwin Elbert again”.
48

 

Efter att Trashcan Man förstört sin hemby Powtanville drar han vidare och förstör hela staden 

Gary, Indiana. Hans arm skadas i Powtanville och han brännskadar även armen senare, 

svårt.
49

 Han drömmer om ”the Black Man” och väljer att ansluta sig till Flagg. I likhet med 

Lloyd Henreid får även Trashcan Man en svart sten med en röd detalj och är därmed en av 

Flaggs närmaste män. Han blir senare retad av några arbetskamrater vid en flygbas, varpå han 

får ett återfall av sin schizofreni. Han spränger ett flertal flygplan och lastbilar. Flera piloter 

dör och skamsen över sitt agerande funderar han på att begå självmord. Han bestämmer sig 

sedan för att försöka gottgöra sig inför Flagg och ger sig ut på uppdraget att hitta ”den stora 

elden”. Han finner den, och detta är upptakten till slutet för Flagg med sällskap. Trashcan 

Man kör i ett tillstånd av total upplösning en atombomb genom öknen in i Las Vegas. Väl 

framme hos Flagg är Trashcan Mans kropp helt trasig av strålskador. Men Trashcan Man är 

euforisk. ”The A-bomb, it’s a big one, the A-bomb, the big fire, my life for you!”
50

  

    Dessa nämnda starka karaktärer exemplifierar narrativets framåtskridande enligt 

aktantmodellens användande av motsatspar. I berättelsen möts läsaren av många fler 

karaktärer. Vissa är platta, andra är mer dynamiska eller mindre dynamiska. Det står helt klart 

att narrativet drivs framåt genom karaktärernas dilemman, intriger och berättade öden. Men 

texten läses hela tiden under påverkan av den skedda kataklysmen, apokalypsen. Vad som 

helst kan fortfarande hända eftersom grundläggande normer är satta ur spel och framtiden 

påverkas av såväl nästintill magiskt onda makter som hemska sjukdomar. 
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4.1.3 Berättare och berättelsenivåer 

Boken är indelad i tre delar och varje del inleds med utdrag ur popkulturella texter. Den första 

delen inleds dessutom med den fiktiva refrängen av Larry Underwood, vilken återkommer 

som ”öronmask”
51

 hos karaktärerna genom berättelsen. Berättaren är heterodiegetisk och 

berättarösten är extradiegetisk. Det är en allvetande berättarröst och läsaren guidas med 

dennas hjälp genom episoderna. Detta betyder att karaktärerna har dialoger där handlingen 

förs fram. När dialogerna inte räcker till tar berättarrösten över och förklarar övergripande vad 

som sker. Dessutom beskrivs stereotypa, statiska rollfigurer
52

, exempelvis hunden Kojaks 

göromål, genom denna berättarröst. Enligt Tenngart menar Genette att det är av vikt att 

särskilja författaren från berättarrösten.
53

  

4.1.4 Fokalisering 

Berättaren fokaliserar karaktärerna internt i romanen men tillkännager aldrig sin egen person. 

Läsaren tar del av karaktärernas tankar och känslor genom den utomstående berättaren. Denna 

aspekt, ur vems perspektiv händelserna återges, är av vikt för såväl läsarens identifiering med 

huvudpersonerna som dennes avståndstagande från motståndarna.
54

 Sista delen av boken 

fokaliseras bitvis genom utdrag ur Ad Hoc-kommitténs mötesprotokoll, nedskrivna av 

kommitténs sekreterare Frances Goldsmith. 

4.1.5 Romanens tillkomst 

The Stand utkom år 1978 och nominerades till World Fantasy Award for Best Novel. Första 

utgåvan utspelas år 1980 och är 823 sidor lång. År 1980 utgavs en pocket-version och i denna 

utgåva utspelas berättelsen under år 1985. Den andra versionen: The Stand: The Complete & 

Uncut Edition som utgavs 1990 är Stephen Kings längsta roman på 1152 sidor. I denna 

version sker handlingen under år 1990.  

    Romanen finns som tv-serie och har varit under diskussion för filmatisering flertalet 

gånger. Det finns ett manuskript framtaget och planerna på en filmatisering är högaktuella. 
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4.2 Girlfriend in a Coma 

 

4.2.1 Handling 

Karen vaknar upp efter nästan två decennier i koma och får reda på att hon har en sjuttonårig 

dotter från en graviditet hon inte kände till. Innan hon föll i koma skrev hon ett brev till sin 

pojkvän Richard i vilket hon förklarar att hon haft en dystopisk framtidsvision. Ungefär ett år 

efter att hon vaknat ur sin koma blir hennes syner verklighet. Världens befolkning somnar, för 

att aldrig mer vakna. Alla utom hennes pojkvän, dotter, dotterdotter och fyra av hennes 

närmaste vänner dör. Boken är indelad i tre delar. Den första delen handlar om Karen och hur 

hon hamnar i koma. Den andra delen handlar om Karens återkomst till världen. Den tredje 

och sista delen av boken handlar om hur världen, för detta sällskap, fortsätter efter att övriga 

människor på jorden dött.  

 

4.2.2 Karaktärer  

Jared var gruppens vän under gymnasietiden. Han var sportig, atletisk, flörtig och populär 

hos tjejerna. I början av boken har han redan dött av leukemi och finns med som ett spöke.  

Jared besitter magiska krafter och i del tre berör han de överlevande på ett sätt de aldrig 

kunnat tänka sig. 

   Karen är romanens centralgestalt. Hon är också en tragisk figur. Efter hård diet och 

lugnande medel kastas hon i koma efter att ha sett glimtar av framtiden. Hon bär med sig 

dessa framtidsvisioner i sin koma. När hon efter 17 år vaknar upp har hon fortfarande en 17-

årings mentalitet men hon har dessutom dottern Megan, som är lika gammal som hennes eget 

psyke är. Karen ifrågasätter vad den nya tidens teknologi egentligen är bra för.  

    Richard är Karens pojkvän och far till Megan. Richards något kämpande liv är i primärt 

fokus under den första delen av romanen. Han var nära vän till Jared, och dennes död i 

kombination med Karens koma gör att Richards psyke är relativt svagt. Richard tycker om att 

dricka alkohol och gör regelbundet detta, medan han väntar på att Karen ska vakna upp ur sin 

koma. 

    Megan är Karen och Richards barn. Hon föds via kejsarsnitt medan Karen är i koma. 

Megan blir till största delen uppfostrad av Karens föräldrar. Richard finns ändå där när han 

behövs. Hon blir senare ihop med en ruggig typ vid namn Skitter och de får barn. 
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    Jane är Megan och Skitters dotter. Hon föds med funktionsnedsättningar men blir senare 

helad av Jared. 

    Wendy är hjärnan i gruppen. Wendy blir läkare och arbetar på akuten på sjukhuset. De 

andra i gruppen hemfaller åt alkoholism och drogmissbruk. Wendy satsar på jobbet. Hon blir 

senare tillsammans med Linus, de gifter sig, men hon har även känslor för Jared. 

    Strax efter att Linus studerat färdigt vid universitetet ger han sig av på en resa för att hitta 

sig själv. Han stannar en längre tid i Las Vegas men det han letar efter händer aldrig, varpå 

han åker hem igen. Linus gifter sig med Wendy. Linus är en av de djupare karaktärerna och 

han letar inte bara efter sig själv. Han söker även en mening med livet och funderar på om 

tiden är slut när alla människor dött. I en konversation med spöket Jared säger han att djur 

saknar begreppet tid, de är helt enkelt del av universum. Människor däremot, har både 

begreppet tid och begreppet historia. ”But people – we get time and history.”
55

 

    Pamela är supermodell. Hon lämnar gruppen och ger sig själv åt en ytlig livsstil bland de 

rika och berömda. Hon gifter sig senare med Hamilton. Tillsammans hänger de sig åt 

heroinmissbruk. 

    Hamilton är gruppens mest excentriske medlem. Han gifter sig med Pamela och de utgör 

därmed den heroinmissbrukande duon ”Pam & Ham”. Duon skämtar mycket om 

popkulturella ikoner och deras sköna jargong får läsaren att le. Deras tragiska missbruk 

glorifieras till viss del, men den postapokalyptiska stämningen i del tre av boken rättfärdigar 

denna glorifiering. Denna del av boken visar nämligen typexempel på dekadens! 

4.2.3 Berättare och berättelsenivåer  

Berättaren växlar mellan homodiegetisk och heterodiegetisk. Berättarrösten växlar mellan 

intradiegetisk till extradiegetisk för att slutligen bli intradiegetisk. I och med att författaren 

växlar berättarrösten på detta sätt uppstår en narrativ synergieffekt. För att inte läsaren ska bli 

förvirrad, tvingas denne till förståelse för vem det är som berättar. Därmed stärks bandet till 

karaktärerna och detta hjälper narrativet framåt. Anledningen till detta berättargrepp är att 

hjälpa till att driva berättelsen framåt. Eftersom berättelsen stagnerar efter apokalypsen och 

karaktärerna faller till föga, de gör ingenting ”vettigt”, har författaren istället valt en teknisk 

vinkling. Detta grepp är en av de större drivkrafterna i den tredje delen, den postapokalyptiska 

delen, av boken. 
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4.2.4 Fokalisering  

Fokaliseringen växlar mellan intern fokalisering genom spöket Jared och intern fokalisering 

genom Richard. Därefter växlar fokaliseringen till icke-fokalisering och sedan tillbaka till 

intern fokalisering genom Jared. Dessa skiften i fokalisering hjälper läsaren att bibehålla 

fokus, eftersom det är smått förvirrande när fokaliseringen skiftar som den gör. Detta 

berättartekniska grepp hjälper till att driva berättelsen framåt. 

4.2.5 Romanens tillkomst 

Denna roman utgavs 1998 och beskriver till en början en grupp ungdomar i British Columbia, 

Kanada, i slutet av 1970-talet. Denna grupp festar hårt. Under en kväll då det festas ordentligt 

hamnar en av berättelsens huvudpersoner, Karen, i koma. Boken är uppdelad i tre delar. 

Intrigerna är dels sent 70-tal jämfört med 90-tal, dels handlingen om när Karen ligger i koma 

och slutligen den postapokalyptiska delen. Under den tredje delen är världen i kaos och alla 

människor utom vår grupp har dött i en mystisk sömnsjukdom. 

    Titeln är ursprungligen en låt av musikgruppen The Smiths. Det finns planer på att 

filmatisera boken under 2014. 
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5. Kulturkritik av samhällsvärldarna 

5.1 Elektricitet 

I början av Stephen Kings The Stand kan vi läsa att elektriciteten är väsentlig för att undvika 

en katastrof. Stu Redman ser den framrusande bilen komma farandes mot bensinpumparna 

och stänger då av elektriciteten till dessa.
56

 Om bensinpumparna varit i bruk och bilen hade 

träffat dem förstår vi att följden hade blivit värre än om de varit avslagna. Detta förstår vi 

eftersom vi vet att elektriciteten driver pumparna och dessa således skulle fortsätta pumpa 

bensin om locket farit av dem och bensinen fått flöda fritt, matade av elektricitetens kraft. 

Läsaren förstår att en gnista från denna bils underrede i närheten av de stora mängder bensin 

och bensinångor där bilen befann sig, hade kunnat innebära en explosion. Läsaren förväntar 

sig dessutom en explosion, eftersom Bill ”Hap” Hapscomb, ägaren till bensinstationen, 

instinktivt skyddar sina ögon då han ser gnistorna från bilens avgasrör skrapa mot betongen. 

Hap har nämligen en gång tidigare i livet sett en bensinstation i Mexiko explodera.
57

  

    Elektriciteten är väsentlig för den typ av liv människan för innan apokalypsen. Avsaknaden 

av elektricitet är sedan under den postapokalyptiska berättelsens gång märkbar och att återfå 

den är något människorna eftersträvar under lång tid. Detta tema är en verklig narratologisk 

drivkraft, som återkommer under hela berättelsen. Det är en milstolpe för människorna i 

Frizonen då de efter mycket möda och besvär äntligen återfår elektriciteten. ”The first of 

September dawned gray and rainy, a dull, forgettable day – but one that no resident of the 

Free Zone ever forgot. That was the day the power came back on in North Boulder … briefly, 

at least.”
58

 

    Även i Girlfriend in a Coma förstår vi hur viktig elektricitet är för den moderna människan. 

Efter att Karen vaknat upp ur koma och hennes vänner vill visa henne deras ”[…] new 

electronic doodads. They talk about their machines as though they possess a charmed 

religious quality […]”
59

 I den postapokalyptiska delen av Girlfriend in a coma, del tre av 

boken, är elektriciteten en naturlig del av vardagen. De överlevande har ett gasverk vilket 

fungerar klanderfritt. De överlevande behöver inte bry sig om att ordna elektricitet, de tar för 

givet att den finns och de kan se på film hela dagarna i lugn och ro.  

    Elektricitet är något vi idag tar för givet, men det är verkligen en viktig aspekt av den 
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kulturanalytiska delen av hur samhället motiviskt återges i en postapokalyptisk berättelse. Det 

skapas ideligen nya berättelser vilka utgår från detta tema, exempelvis tv-serien Revolution 

vilken handlar om avsaknaden av elektricitet. Där är avsaknaden av elektricitet det centrala 

narratologiska postapokalyptiska temat.  

    Leken med motivet att föra ut den centrala självklarheten elektricitet ur den moderna 

människans liv bidrar till berättelsernas fortskridande genom de mikrofrågor läsaren ställer 

sig. Det är en hisnande tanke, att plötsligt ställas inför den oerhörda historiska tillbakagång i 

utveckling det innebär att mista elektricitet.  

 

5.2 Ekonomi och materialism 

Efter apokalypsen lever karaktärerna i Girlfriend in a Coma ett parodiskt liv av överflöd och 

lyx. De har margarinlådor fyllda med diamanter, ädelstenar och gulddubloner. De kastar 

Krugerrand och tusendollarsedlar på varandra. Eftersom de inte behöver arbeta för att betala 

något, har de hemfallit åt lättja. De ligger dagarna i ända och ser på video. ”[…] an endless 

string of videos […]”
60

 De har pyntat sina dunjackor med Bulgari-broscher, något som bidrar 

till tolkningen att de lever en dekadent livsstil. ”Their bodies are swaddled inside down coats 

adorned with hundreds of Bulgari jeweled brooches.”
61

 

    I The Stand nämns pengar och betalmedel inte mer än i ett retrospektivt perspektiv, då Tom 

Cullen har satt upp skyltar vilka gör reklam för kreditkort.
62

 

    Verken skiljer sig stort åt vad gäller materiella ting. I Girlfriend in a Coma frossar 

karaktärerna i lyx, knark och pengar. I The Stand är det tvärtom. Där är det till och med så att 

karaktärerna vid ett tillfälle kallar denna frigörelse från föremål för en reningsprocess. En av 

karaktärerna, Glen Bateman, menar att genom att frigöra sig från föremål frigör man sig 

dessutom från andra saker som är symboliskt relaterade till föremålen. ”The casting away of 

things is symbolic, you know. Talismanic. When you cast away things, you’re also casting 

away the self-related others that are symbolically related to those things. You start a cleaning-

out process. You begin to empty the vessel.”
63

  

    Att skriva in dylika detaljer i narrativet hjälper inte bara narrativet framåt. Det hjälper även 

till att göra karaktärerna mer dynamiska och förklarar dessutom hur kulturen ser ut, i enlighet 

med Barthes kulturella textkod. Detta hjälper läsaren att identifiera sig med miljöer och 

karaktärer och är därmed en stor narratologisk drivkraft. 
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5.3 Religiösa och esoteriska aspekter 

Centralt tema i The Stand är den gamla och mycket vanliga kampen mellan gott och ont. De 

överlevande drömmer kollektiva drömmar där deras undermedvetna styr drömmarna mot den 

onda respektive goda förgrundsgestalten. Var och en av de överlevande gör undermedvetet ett 

val mellan gott och ont. Den goda sidan representeras av Mor Abagail, den onda av Randall 

Flagg. Flagg föräras av de överlevande bland annat epiteten ”The Ageless Stranger”, ”The 

Dark Man”, ”The Man in Black” och ”The Walkin’ Dude”. Dessa eufemismer för ondskans 

ledargestalt uppkommer ur en från karaktärernas sida ovilja att namnge personen. Därmed 

tvingas även läsaren till avståndstagande från motståndarna. Dock uppstår viss nyfikenhet, 

och när texten handlar om motståndarna vill läsaren att det ska gå dåligt för dem. Hoppet, och 

viljan, om att det goda ska segra driver narrativet framåt och de delar av texten vilka berättar 

om vad motståndarna gör, läses i relativt hastig fart. 

    Romanen innehåller flera anspelningar till kristen litteratur och kampen mellan det vanliga 

och urgamla motsatsparet gott/ont driver berättelsen framåt. Den postapokalyptiska miljön där 

de flesta dött och inget fungerar som de överlevande är vana vid att det gör, bidrar till att 

berättiga manifesteringen av gott/ont i Mor Abagail respektive Randall Flagg. Auran av död 

genomsyrar berättelsen och läsaren kan rättfärdiga det övernaturliga hos dessa två 

huvudkaraktärers roller, just genom att det skett en apokalyps. Apokalypsen i sig är en 

drivkraft, vilken genomsyrar hela berättelsen och författaren har genom att använda detta 

motiv banat väg för att kunna skriva sin helt egen historia. Det är därför läsaren kan 

rättfärdiga det övernaturliga hos dessa två huvudkaraktärer. Genom karaktären Nadine Cross 

lyfts läsaren stundtals ut ur övertygelsen om att Flagg och Abagail representerar Satan och 

gud. Bland annat då Cross är på väg till Flagg och befinner sig mitt emellan krafterna. Där 

flödar magin åt båda håll och läsaren förstår att det handlar om något äldre än bibelns 

motsatspar gud/Satan. Det är något uråldrigt, något från en tid innan kristendomens texter 

började florera över jorden. 

It was as if these mountains, of which she was even now only in the foothills, were a no-

man’s land between two spheres of influence-Flagg in the west, the old woman in the east. 

And here the magic flew both ways, mixing, making its own concoction that belonged 

neither to God nor to Satan but which was totally pagan.
64

 

 

    I den postapokalyptiska delen av Girlfriend in a Coma får vi följa huvudkaraktärernas liv 
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genom spöket Jared. Jareds samtal med respektive karaktär visar inga spår av religion. I 

samtalet med Linus diskuteras visserligen livsexistentiella frågor, men de är inte av religiös 

art. Däremot visar Jared en bit av himlen för Linus. ”Linus goes rigid, grows limp and then 

swoons to the pavement; I’ve shown him a glimpse of heaven.”
65

  

    Hamilton och Pam leker ofta med idén om att de umgås med kungligheter och kändisar från 

populärkulturen, den popkultur vilken var aktuell då boken skrevs. De har sin egen kanon av 

ikoniserade centrala figurer i en slags intern kult. För en yngre generation måste personer 

vilka representerar denna kult te sig obekanta, men än så länge lever dock exempelvis Hugh 

Hefner. Därför kan läsaren identifiera sig med Hamilton, då denne axlar exempelvis Hugh 

Hefner som fiktiv rollfigur. Denna identifieringsprocess är även den en drivkraft för 

narrativet. 

5.4 Vilken samhällsvärld går under? 

När författaren till denna uppsats läser böcker och ser filmer ur den postapokalyptiska genren, 

ställer denne sig många frågor till texten. Dessa frågor kategoriseras av Barthes som den 

hermeneutiska koden.
66

 Denna kod aktualiseras när texten innehåller obesvarade frågor eller 

gåtor. Barthes menar, enligt Tenngart, att alla sorters litterära mysterier har med denna kod att 

göra. Läsaren behöver tillgång till denna kod för att kunna identifiera dessa frågor/gåtor och 

för att kunna bidra med rimliga spekulationer kring hur de ska lösas.
67

 En fråga av vikt för 

narrativet i båda verken är angående den geografiska storleken på den värld vilken går under i 

verket. Som läsare söker man hela tiden svar på frågor, bland annat söks information om hur 

de gestaltade karaktärerna ska kunna få hjälp? Kommer det någon hjälp utifrån? Det sker ett 

undermedvetet sökande efter ledtrådar, vilket bidrar till den narratologiska drivkraften. I 

likhet med läsarens/publikens åskådarposition Leffler talar om, som läsare vill man veta mer 

än huvudpersonen för att spänningen i narrativet skall fortgå.
68

 Historisk postapokalyptisk 

litteratur visar att de världar vilka sägs gå under, eller hotas gå under, är geografiskt 

begränsade ur ett globalt perspektiv sett. Exempelvis det tidigare nämnda exemplet med 

bibelns berättelse om Noa. Precis som James Berger skriver är en apokalyptisk tankegång 

nästan alltid post-apokalyptisk.
69

 Det vill säga, idén om total förstörelse och utplånandet 

av allt liv på jorden har alltid att göra med vad som föds ur den nya tiden, det 

                                                 
65

 Coupland, s. 237. 
66

 Tenngart, s. 41. 
67

 Tenngart, s.  42. 
68

 Leffler, s. 61. 
69

 Berger, s. XII. 



27 

 

apokalypsen bringar. En världsundergång är något som drabbar den värld vilken för den 

narratologiska berättelsens huvudperson är central. Då författaren av denna uppsats läste 

Girlfriend in a Coma och The Stand första gången, ställde denne frågan om huruvida 

apokalypserna var globala? Det vill säga, dör verkligen alla på hela jorden eller kan läsaren 

plötsligt bli överraskad av ett snopet hjälpingripande utifrån? I slutet av Girlfriend in a Coma 

har Mount Baker haft vulkanutbrott, himlen är förmörkad av moln. Luften är radioaktiv av 

åtskilliga kärnkraftsolyckor världen över. Luften är oftast tjock av rök och luktar som 

brinnande bildäck. Det kommer ändlösa stinkande ångor över Stilla Havet, från Kina.
70

 De 

fruktansvärda åskstormarna med intensiva blixtnedslag har satt hela Vancouver i brand. De 

överlevande tvingas fly upp till Cleveland-dammen. När de står där försvinner molnen och de 

ser stjärnorna. Stjärnorna färgas plötsligt rosa av ett moln från en utbrunnen färgfabrik i 

Yokohama.
71

 Läsaren förstår därmed att det rör sig om en apokalyps av större geografiska 

mått, men vi kan inte med säkerhet säga att den är global. Därför läses texten med viss 

skepticism, eftersom det plötsligt kanske kommer hjälp utifrån. Det har tidigare nämnts att 

läsaren ställer frågor till texten, detta är ett exempel på frågor som ställs. Frågor av denna art, 

vilka Leffler kallar makro och mikrofrågor, vilket Barhtes relaterar till som textens 

hermeneutiska kod, är en kraftig narratologisk drivkraft. Detta, eftersom letandet efter svar i 

texten under läsandet, ökar hastigheten med vilken läsaren läser och det ökar därmed 

intensiteten, vilket även ger en spänningshöjande effekt. Skräckromanen som genre ger i 

allmänhet inga svart-vita svar på frågorna, likt de svar vilka fås vid läsandet av exempelvis 

detektivromaner. I skräckgenren ges mångtydiga, ambivalenta svar.
72

 

    I The Stand får vi tidigt reda på att det inte endast är en regional katastrof, eftersom vi 

hoppar från öknen i Kalifornien till Arnette, östra Texas. Även om hela historien utspelar sig i 

USA och alla karaktärer är amerikaner får vi snart reda på att det är en global katastrof. 

Förklaringen till hur läsaren får reda på detta sker genom karaktären general William ”Billy” 

Starkey. Starkey är ledaren för Project Blue, projektet där superinfluensan Captain Trips 

skapades. Han försöker länge mörklägga att superinfluensan härstammar från armén. Efter att 

han blivit avsatt av presidenten ger han order till sin närmaste man Len Creighton om att 

Creighton skall säga ”Rome falls” till Cleveland.
73

 Denna order innebär att influensan 

kommer spridas på flera kontinenter med syftet att ingen ska få reda på att den härstammade 

från USA. Därmed kan läsaren slappna av och inse att det är fråga om en global apokalyps. 
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Det kommer inte att bli ett plötsligt uppdykande av exempelvis US Navy Seals eller någon 

liknande spjutspetsinsatsstyrka. Brad Pitt eller Jeff Goldblums ansikten kommer inte att 

materialiseras över bokkanten, leende skrikandes: ”Hello, I’m here to save the world!” Det 

kan därmed konstateras att frågor av denna art som Barthes hermeneutiska textkod innebär, 

ger läsaren ytterligare frågor till texten. Dessa frågor är en enorm drivkraft i narrativet, även 

om alla läser och tolkar texter olika. 

5.5 Miljöförstöring? 

Båda romanerna uttrycker en önskan om jordens återhämtning, att jorden skulle må bra av 

vila. Detta är något som uttrycks i slutet av The Stand, genom protagonisten Stu Redmans 

tankar: ”Time enough for poor old mother Earth to recycle herself a little.”
74

  

    I slutet av Girlfriend in a Coma uttrycks en tankegång vilken går i liknande fotspår, genom 

spöket Jared: 

A thousand years ago this wouldn’t have been the case. If human beings had suddenly 
vanished a thousand years ago, the planet would have healed overnight with no 
damage. Maybe a few lumps where the pyramids stand. One hundred years ago – or 
even fifty years ago – the world would have healed itself just fine in the absence of 
people. But not now. We crossed the line. The only thing that can keep the planet 
turning smoothly now is human free will forged into effort. Nothing else. That’s why the 
world has seemed so large in the past few years, and time so screwy. It’s because Earth 

is now totally ours.
75

 

Detta gemensamma budskap är troligen något alla människor någon gång tänker på. Eller 

åtminstone förhoppningsvis har i bakhuvudet. Vardagens stress och vår upptagenhet med 

annat förhindrar oss från att vidare reflektera över människans historiska misshandel av 

moder jord. Allteftersom människans förnuft utvecklas sker naturliga förändringar i 

människors vardag. Små förändringar, som exempelvis sopsortering, innebär stora 

förändringar i ett vidgat perspektiv. 

    Att båda författarna väljer att avsluta med detta budskap är ytterligare ett berättartekniskt 

motiv. Berättelsen är slut, men det tunga, plötsliga, budskapet lämnar läsaren med ytterligare 

frågor. Dessa frågor gör att läsaren återberättar stora delar av boken för sig själv, i refererande 

drag. På så sätt återskapas berättelsen och läsaren letar efter information om hur narrativets 

karaktärer behandlat jorden. Att avsluta en berättelse med ett budskap på detta vis, är ur en 

narratologisk synpunkt, ett bra författartekniskt grepp. Eftersom hela berättelsen åter spelas 

upp för läsaren, kanske inom loppet av några sekunder, klargörs och fastställs hela narrativets 
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fortskridande. Läsaren lämnar därmed verket med klarhet och kommer att minnas berättelsen 

bättre. 

 

6. Diskussion/sammanfattning 

De grundkrafter vilka för berättelserna vidare är av övernaturlig karaktär. Dessa inslag i de 

postapokalyptiska delarna av båda romanerna är tydliga. En postapokalyptisk berättelse 

måste, naturligtvis, ha överlevande människor. Drivkraften i berättelsen är, förutom inslaget 

av övernaturlighet, dramat kring dessa människor. Deras intriger, komplotter, svartsjukedrama 

osv. Därmed vore det relativt enkelt att dra den förhastade och felaktiga slutsatsen att dessa 

berättelser, precis som i vilken berättelse som helst, drivs framåt genom exempelvis det som 

påvisats vad beträffar motsatspar, antecipationsteknik, makrofrågor och mikrofrågor. Men 

detta är skräck, det är verk ur den postapokalyptiska skräckgenren. Läsaren slappnar inte av 

eftersom den största narratologiska drivkraften – apokalypsen– hela tiden ligger latent i 

bakhuvudet hos läsaren. Vad som helst kan fortfarande hända. Viruset kan mutera, moln av 

radioaktiv strålning kan komma farande, karaktärerna kanske aldrig mer vaknar då de somnar, 

och så vidare.  

    Visserligen drivs berättelsen i The Stand framåt av det urgamla motsatsparet kampen 

mellan gott och ont, vilket genom karaktärerna Mor Abagail och Randall Flagg framställs likt 

en biblisk kamp mellan gud och djävulen. Men författaren har fördelen av att ha apokalypsen, 

kataklysmen, katastrofen som triumfkort. Läsaren vet aldrig riktigt när detta motiv återigen 

skall dyka upp. Mot slutet av The Stand, i den slutliga striden, uppenbarar sig plötsligt guds 

hand och spränger atombomben vilken Trashcan Man fört med sig. ”And the righteous and 

unrighteous alike where consumed in that holy fire.”
76

 Ondskan är därmed utplånad, 

åtminstone för tillfället i USA, och livet fortsätter i Boulder. Att de viktiga ingredienser för 

människans fortlevnad är elektricitet, demokrati, kärlek och barn står klart. Läsaren lämnas 

med de överlevandes diskussion kring huruvida ordningsmakten skall beväpnas och vad detta 

kommer leda till. Kommer det bli en polisstat? Hjälten drar med sin gravida flickvän vidare, 

mot nya djärva mål. Men läsaren lämnas trots det trevliga slutet med olustkänslan av att inte 

riktigt veta om viruset åter kommer att dyka upp. 

    I Girlfriend in a Coma är det spöket Jared som utgör den övernaturliga drivkraften i den 
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postapokalyptiska delen. Som läsare förväntar man sig att de olika delarna i boken skall vävas 

samman i slutet. De olika intrigerna med sent 70-tal jämfört med 90-tal, handlingen om när 

Karen ligger i koma och sedan i slutet den postapokalyptiska delen, får ingen logisk 

sammankoppling. Istället blir det ett helt ologiskt förfarande där spöket Jared åter tar över 

berättarrösten och med sina plötsligt magiska krafter åker runt bland de överlevande och utför 

mirakel. Visserligen tänker inte karaktärerna på framtiden över huvud taget, men det som 

tillskrivs dem att vara av vikt för det dekadenta liv de för är precis som i The Stand: 

elektricitet, kärlek och barn. Narrativets drivkraft är till största delen apokalypsen, läsaren vet 

inte riktigt vad som kommer hända. Meningslösheten med dyra konsumtionsvaror lyfts fram 

på ett humoristiskt vis, likaså personer vilka varit centrala för eliten av 

överkonsumtionssamhället. Det författartekniska greppet med skiftande berättarröst och 

skiftande fokalisering tvingar läsaren att fokusera på vilken av karaktärerna det egentligen är 

som berättar. Detta ger en synergieffekt där fokus på karaktärernas egenskaper skärps och 

narrativet förs framåt med hjälp av denna drivkraft. Detta sker med större kraft än i icke-

postapokalyptiska verk eftersom läsaren aldrig helt kan slappna av, och detta är ett 

kännetecken för skräckgenren. Vetskapen om att vad som helst kan hända ligger hela tiden 

latent i bakhuvudet under läsningen. 

    Båda romanernas narratologiska drivkrafter bottnar i katastrofer av olika slag. I The Stand 

är det ett virus och i Girlfriend in a Coma är det först Karens koma och sedan hur hela världen 

plötsligt faller i sömn och dör. Diegeserna har i båda fallen övertaget med dessa apokalypser. 

Läsaren förstår att vad som helst kan ske, utan förvarning.  

 

Resultat 

Resultatet visar att med beaktande av de faktorer en öde planet för med sig går det att skriva 

skräck med hjälp av olika författartekniska grepp även i postapokalyptisk miljö. Men 

apokalypsen finns ständigt där, till författarens synnerliga fördel.  

    The Stand använder motsatspar och terrorbalans mellan maktblock och delvis skiftande 

berättarröst som narratologisk drivkraft. Girlfriend in a Coma använder skiftande berättarröst 

och skiftande fokalisering som hjälp för att driva narrativet framåt. Hur skulle liknande 

berättelser te sig om det författartekniska greppet med övernaturlighet lyftes bort? 
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