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1.1 Bakgrund 

 

I denna uppsats ska jag analysera Rosa Liksoms roman Överstinnan (originella titel 

Everstinna) ur ett etiskt perspektiv.  

Rosa Liksom är en finsk författare, dramatiker, konstnär och seriemakare. Liksom 

tilldelades Svenska Akademins nordiska pris 2020.1 Överstinnan är Liksoms fjärde roman och 

boken har vunnit flera litterära pris och fått mycket publicitet. Romanen gavs ut på finska 

2017 och år 2019 publicerades den svenska översättningen Överstinnan av förlaget 

Wahlström&Widstrand. Romanen översattes till svenska av Janina Orlov.  

Överstinnan baserar sig på författaren och läraren Annikki Kariniemis (1913–1984) 

liv. Romanen är inte en biografi utan ett skönlitterärt verk men Rosa Liksom följer Kariniemis 

livshändelser noggrant och har utgått från Kariniemis egna halvt fiktiva, halvt biografiska 

roman Erään avioliiton anatomia (Ett äktenskaps anatomi) då hon har skrivit Överstinnan.2  

Ett äktenskaps anatomi gavs ut 1968 och i romanen skildrar Kariniemi sitt förhållande med 

Översten Oiva Willamo (1887–1967) och hur han misshandlade henne, men Kariniemi har 

ändrat namnen på karaktärerna. Vidare har Liksom utgått från Kariniemis memoarer och 

Liksom har även intervjuat personer som kände Annikki Kariniemi, Oiva Willamo samt 

Taisto Kaarlo Heikanmaa som blev Kariniemis man efter hennes skilsmässa från Willamo.3 

Rosa Liksom är född och uppvuxen i Övertorneå där även Kariniemi spenderade sina 

sista år. Rosa Liksom är en pseudonym för Anni Ylävaara och namnet Anni har Rosa Liksom 

fått efter Annikki Kariniemi (Annikki hette egentligen Anni Terttu Tuulikki men kallades för 

Annikki) som var lärare i Övertorneå när Anni Ylävaara föddes.4 

Författaren Guy Gavriel Kay skrev i en artikel i The Guardian om det problematiska 

med “the contemporary pandemic of fiction making use of real people as viewpoint 

characters, whether they be long-dead, recently departed, or still alive”. 5 Enligt Kay visar 

denna trend hur vi i vårt samhälle har tappat respekten för människors privatliv.  

Fiktiva levnadsteckningar och filmer som baserar sig på en verklig person har blivit 

allt mer populära under de senaste åren. Ett nyligt exempel är Zaida Bergroths film Tove som 

handlar om författaren Tove Jansson. Med fiktiva filmer och böcker som skildrar en verklig 

 
1 Svenska akademien ” Svenska Akademiens nordiska pris 2020”, 14.2.2020, 

https://www.svenskaakademien.se/press/svenska-akademiens-nordiska-pris-2020, (4.1.2021). 
2 Rosa Liksom, författare, Helsingfors. Intervju 2020-09-30. 
3 Liksom 2020. 
4 Liksom 2020. 
5 Guy Gavriel Kay, “Are novelists entitled to use real-life characters”, The Guardian, 20.0.2009, 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2009/aug/20/novelists-real-life-characters (12.11.2020). 

https://www.svenskaakademien.se/press/svenska-akademiens-nordiska-pris-2020
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2009/aug/20/novelists-real-life-characters
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person bli en viktig fråga: skulle det här vara intressant om vi inte kände till den verkliga 

personen? I Zaida Bergroths film skildas Toves privatliv och efterkrigstiden på ett elegant sätt 

men berättelsen skulle knappast vara intressant om vi inte visste vem Tove Jansson var. 

Filmen är en skildring av Toves förhållanden med olika män och kvinnor. Frågan blir varför 

filmmanuset har skrivits. För att tjäna pengar på verkliga personers privatliv? Samma fråga 

kan ställas vid ett flertal andra fiktiva levnadsteckningar och om Rosa Liksoms verk 

Överstinnan. Vad har vi rätt att skriva om en verklig persons privatliv och till vilket syfte 

skriver vi? 

När det är fiktion har författaren inte ett ansvar att skriva enbart fakta och har rättighet 

att lägga till eller ta bort aspekter. I en artikel i The Guardian poängterar historikern Antony 

Beevor vikten i att ändra de verkliga personernas namn så att läsaren inte mistar berättelsen 

för fakta.6 Jag vill däremot påstå att samma moraliska problematik kan gälla verk där namnen 

på karaktärerna har ändrats och verket har blivit formellt fiktivt. Ifall de verkliga personerna 

som karaktärerna baserats på, ändå enkelt går att känna igen, kvarstår samma moraliska 

problematik. 

Detta leder oss till ämnet för uppsatsen. I min uppsats vill jag undersöka om 

författaren har ett moraliskt ansvar då hon skriver en fiktiv berättelse om en person som har 

funnits i verkligheten. Vidare vill jag undersöka hur skrivprocessen kan se ut då en författare 

skriver fiktion baserat på en verklig person. Påverkar det moraliska ansvar som författaren 

själv upplever, den kreativa processen? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

De moraliska problemen med att skriva fiktion om verkliga personer har diskuterats i 

tidningar och bloggar, men det finns fortfarande relativt lite akademiska artiklar och böcker 

om frågan: är det rätt att skriva fiktion om verkliga personer?  

 Rosa Liksom har intervjuats otaliga gånger om hennes verk Överstinnan och de flesta 

artiklar och recensioner om romanen tar upp det faktum att den är baserad på Annikki 

Kariniemi. Ändå finns det inte artiklar och forskning som skulle fokusera på hur Liksom 

uppfattade sitt moraliska ansvar som författare eller hur exakt hennes skrivprocess såg ut då 

 
6 Antony Beevor, “Real concerns”, The Guardian, 25.7.2009, 

https://www.theguardian.com/books/2009/jul/25/antony-beevor-author-faction, (3.1.2020). 

https://www.theguardian.com/books/2009/jul/25/antony-beevor-author-faction
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hon utgick från Kariniemis livshändelser. Syftet är därmed att undersöka dessa aspekter som 

är högst aktuella men som det inte har forskats mycket om innan. 

I min uppsats ämnar jag att besvara två frågeställningar: 

 

1. Hur påverkar det moraliska ansvar som författaren själv upplever, 

arbetsprocessen/skrivandet av det skönlitterära verket? 

2. Har författaren ett moraliskt ansvar då hon skriver ett fiktivt verk om en person som 

har funnits i verkligheten? 

 

Utöver dessa två huvudfrågor granskar uppsatsen även frågan: varför skriver vi fiktion baserat 

på verkliga personer? Denna fråga besvaras med utgångspunkt i Rosa Liksoms intervjusvar. 

Vidare ämnar jag i uppsatsen klargöra hur Liksoms skrivprocess i stort sett har sett ut.  

 

 

1.3 Metod och material 

 

För att svara på hur arbetsprocessen kan se ut då en författare skriver om en verklig person 

har jag intervjuat Rosa Liksom och kommer i min uppsats att citera, hänvisa till och analysera 

hennes intervjusvar.  

  Jag spelade in den semi-strukturerade intervjun7 som varade 1h 12 minuter. Intervjun 

gjordes den 30 september 2020 i Helsingfors på en restaurang. Jag har transkriberat hela 

intervjun som gjordes på finska och sedan översatt de delar som var relevanta för min 

undersökning till svenska. Efter transkriberingen delade jag upp intervjusvaren i olika teman:  

1. Valet av karaktärernas namn 

2. Överstinnans romantiska förhållanden 

3. Valet av att behålla vissa scener från Ett äktenskaps anatomi 

4. Valet av att förhålla sig till fakta eller skapa totalt fiktiva scener i Överstinnan 

5.  Liksoms egna uppfattning om vad romanen handlar om  

6. Författarens moraliska ansvar enligt Rosa Liksom 

 

 
7 Sirkka Hirsijärvi& Helena Hure, Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria ja käytäntö, Helsingfors: 

Gaudeamus 2018, s. 47. 
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Jag har analyserat intervjusvaren genom att göra en innehållsanalys8 och dela upp 

intervjusvaren i olika teman. Dessa teman uppstod naturligt ur den transkriberade intervjun. 

Dessutom valde jag dessa teman eftersom de var relevanta för uppsatsens frågeställning. Jag 

har strukturerat min uppsats efter dessa kategorier och genom dem hoppas jag kunna klargöra 

hur skrivprocessen och skapandet av berättelsen i stort sett har sett ut. Jag närläste även Rosa 

Liksoms roman Överstinnan och Kariniemis roman Ett äktenskaps anatomi redan innan jag 

intervjuade Rosa Liksom vilket påverkade intervjufrågorna. Flera av dessa teman berördes 

alltså i intervjufrågorna. 

 Jag har även intervjuat Maija Karusaari, 89 år, som är en avlägsen släkting till Annikki 

Kariniemi och kände Kariniemi som en bekant från ungdom till ålderdom. Intervjun gjordes 

via telefon den femte december 2020. Jag spelade in intervjun som varade i 30 minuter och 

transkriberade den. Även denna intervju gjordes på finska och de delar av intervjun som jag 

citerar har jag själv översatt från finska till svenska. Syftet med att intervjua Maija Karusaari 

var att få höra vilken bild hon – som en samtida med Annikki Kariniemi -  hade om 

Kariniemi. Intervjun med Karusaari används därmed för att fördjupa förståelsen av Liksoms 

intervjusvar. 

 För att förstå Liksoms intervjusvar bättre och för att kunna se till vilken mån hon har 

inspirerats av Annikki Kariniemis egna roman Ett äktenskaps anatomi, har jag närläst både 

Rosa Liksoms roman Överstinnan och Ett äktenskaps anatomi. Närläsning kan definieras som 

en metod som används för att förstå texten på ett djupare plan. I närläsning läses texten 

noggrant, på ett organiserat vis med fokus på detaljer, specifika ordval och mönster i texten 

som skapar mening.9 Jag har jämfört böckerna med varandra för att se hur de skiljer sig åt och 

analyserat deras gemensamma scener och element. Jag har även analyserat den betydelse som 

valet av att behålla scener och element från Ett äktenskaps anatomi har haft för 

helhetsuppfattningen av Överstinnan.  

  

1.4 Teori 

 

I sin studie How Our Lives Become Stories undersöker Paul John Eakin vad exakt vi har rätt 

att skriva om andra personer. Utgångspunkten för Eakins studie är olika uppfattningar av 

identitet och individualitet. Eakin jämför den traditionella synen på identitet med vad han 

 
8 Hirsijärvi& Hure, 2018, s. 142. 
9 Harvard Collage Writing Center, “How to Do a Close Reading”, 

https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-reading (4.1.2021). 

https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-do-close-reading
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kallar ”the relational concept of selfhood” 10 där vår identitet skapas genom våra relationer 

med andra. Den mer traditionella synen på identitet och individualitet kallas av forskaren C.B. 

Macpherson för possessive individualism.11 Eakin förklarar att possessive individualism syftar 

på ”the proto-capitalist model of identity proposed by Hobbes and Locke, which posits the 

individual as essentially the proprietor of his own person or capacities, owning nothing to 

society for them”.12 Eakin citerar vidare William Prossers som menar att det finns fyra former 

av brott mot en persons integritet: 

 

1. Intrusion upon the plaintiff's seclusion or solitude, or into his private affairs. 

2.  Public disclosure of embarrassing private facts about the plaintiff. 

3.  Publicity which places the plaintiff in a false light in the public eye. 

4. Appropriation, for the defendant's advantage, of the plaintiff's name or likeness. 

 

Ifall vi följer denna juridiska bild av individualitet och vad som är brott mot en persons 

integritet, menar Eakin att ”life writing” invaderar verkliga personer identitet och kan orsaka 

skada.13 Eakin menar att identitet dock kan granskas från ett alternativt perspektiv. Identitet 

kan tolkas formas genom våra relationer med andra, och när det gäller identitet, går det inte 

att skilja mellan ditt och mitt på samma sätt som med land eller egendom.14 Eakin tar upp hur 

forskaren Shotter har kritiserat det faktum att vi fortsätter ”account for our experience of 

ourselves . . . in such an individualistic way: as if we all existed from birth as separate, 

isolated individuals already containing 'minds' or 'mentalities' wholly within ourselves…”.15 

Eakin bygger vidare på Shotters kritik och menar att vår identitet skapas, förändras och 

definieras av våra relationer med andra. 

  Eakin hävdar vidare att det att vi skriver ur en annan persons synvinkel kan ses som 

en empatisk åtgärd – författaren försöker förstå personen vars synvinkel hon skriver ur.16 

Eakin hävdar:” If, as I contend, we are relational selves living relational lives, an ethics of 

privacy needs to address that fact”.17 Samtidigt anser han att genom att ifrågasätta alla dessa 

gränser som skyddar en persons integritet, riskerar vi att frigöra författaren från hennes 

 
10 Paul John Eakin, How Our Lives Become Stories: Making Selves, New York: Cornell University Press 1999, 

s.44. 
11 Eakin 1999, s.62. 
12  Eakin 1999, s.62. 
13 Eakin 1999, s.169. 
14 Eakin 1999, s.43. 
15 Eakin 1999, s.62. 
16 Eakin 1999, s.173. 
17 Eakin1999, s.162. 
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moraliska ansvar. Eakin berör även det moraliskt problematiska i att använda andras – ofta 

tragiska och sorliga – livsberättelser för att åstadkomma framgång.18 

  Eakin visar i sin studie att det inte finns tydliga gränser mellan diverse 

familjemedlemmars identitet eftersom de skapas av varandra, och att en författare som skriver 

om sin familj därmed kan skildra familjens historia utan att nödvändigtvis träda över några 

moraliska gränser. Eakin påpekar dock att ”all identity is relational”19 och att vi inte behöver 

vara familjemedlemmar eller nära vänner för att formas av varandra. Jag kommer applicera 

Eakins teori om att ”all identity is relational” på Rosa Liksoms Överstinnan. Annikki 

Kariniemi var inte en familjemedlem eller nära vän till Rosa Liksom men de kommer från 

samma kulturmiljö och Liksom kan på så sätt ses skriva även om sig själv. I intervjun påpekar 

Liksom att författare ”alltid skriver om sig själva”20 vilket stärker Eakins tes om att ”all 

identity is relational”. 

  Eakin frågar sig om det som sker i vårt liv och all fakta om vårt liv verkligen vårt 

egna?21 Jag vill bygga vidare på Eakins frågeställningar och analys och fråga om vi äger våra 

livs händelser och fakta ännu efter vår död. Har vi rätt att hålla fast vid dem som enbart våra 

till och med efter vår död?  

 Lynn Bloom diskuterar i sin artikel Living to Tell the Tale: The Complicated 

Ethics of Creative Nonfiction de etiska frågorna som uppstår då vi skriver berättelser baserade 

på verkliga händelser och personer. Överstinnan faller inte direkt under kategorin kreativ 

saklitteratur eftersom allting i romanen inte har skett i verkligheten men flera av de etiska 

aspekter som Bloom diskuterar går att applicera på verket som är starkt baserat på Annikki 

Kariniemis liv. Liksom har själv poängterat att ”allting i romanen har hänt i verkligheten eller 

skulle ha kunnat hända”.22 Därmed kan Överstinnan tolkas ligga nära genren kreativ 

saklitteratur.  

  Bloom menar att för att vara trovärdig måste författaren av creative nonfiction ”play 

fair”.23 Bloom skiver: “The presentation of the truth the writer tells, however partisan, cannot 

seem vindictive or polemical”.24 Med detta menar Bloom att skrivandet som en konst inte är 

till för att attackera eller försvara sig själv mot andras attacker. Ytterligare skriver Bloom: 

 
18 Eakin,1999, s.172. 
19 Eakin,1999, s.43. 
20 Rosa Liksom, författare, Helsingfors. Intervju 2020-09-30. 
21 Eakin,1999, s.43. 
22 Liksom 2020. 
23 Lynn Z. Bloom, “Living to Tell the Tale: The Complicated Ethics of Creative Nonfiction”, Collage English, 

65, 2003:3, s.283.  
24 Bloom 2003, s.283. 
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 If my writing has been successful up to this point, most- even better, all-readers, like the 

readers of any creative nonfiction, will be on my side, whatever side that is, however 

many changing facets of the subject may appear during the course of the piece. Such 

reader-writer collaboration is a subtle partisanship, elicited by the narrative elements of 

the work such as character, point of view, tone/voice, and selection of details rather than 

by frontal assault.25  

 

Bloom menar att författaren genom användning av karaktärer, ton och valet av detaljer 

återspeglar sin egna etiska ståndpunkt. Bloom sammanfattar att “stories from the heart must 

be understood from the heart” 26 med vilket hon menar att om författaren berättar historien 

från ett sympatiskt perspektiv kommer läsaren också märka det i texten och ha sympati med 

karaktärerna. Med detta menar Lynn Bloom inte att berättelsen måste censureras. Tvärtom 

hävdar Bloom att censurerandet resulterar i en opålitlig presentation av de verkliga 

karaktärerna och författaren och kan även råka döma läsaren som själv inte är lika harmonisk 

som de censurerade karaktärerna.27 Bloom poängterar även att kreativ saklitteratur är mer 

personligt och ärligt och därmed även en – moraliskt sett – bättre skrivform än akademiska 

texter.28 Här vill jag knyta an till ett citat av författaren Doris Lessing. Lessing jämförde 

skrivandet av autobiografier och fiktion och konstaterade: ”there is no doubt fiction makes a 

better job of the truth”.29 Enligt Lessing är minnet inte pålitligt och i autobiografier 

rekonstruerar vi vårt förflutna och skildrar oss själva som bättre personer än vi var. Därmed är 

fiktion ofta det bättre valet eftersom det – även om den inte porträtterar allting exakt som det 

var i verkligheten – förmedlar ”emotional truth”.30  

 Både Bloom och Eakin analyserar verk där författaren har använt de verkliga 

personernas riktiga namn. Ett av de teman som uppstod i samband med intervjun med Rosa 

Liksom var valet av att behålla och ändra karaktärernas namn. I sin bok Writing Life Stories 

hävdar Bill Roorbach att det är viktigt att författaren ändrar namnen på de verkliga personerna 

hon skriver om, för att skydda dem. Bloom hänvisar i sin artikel till ett citat av 

Roorbach:"They [de verkliga personerna] never asked to be put on the page. You're not a 

journalist, exploiting others for their stories”.31 

 
25 Bloom 2003, s.286. 
26 Bloom 2003, s.286. 
27 Bloom 2003 s.280. 
28 Bloom 2003 s.286. 
29 Roberta Rubenstein, Literary Half-Lives – Doris Lessing, Clancy Sigal, and Roman á Clef, New York: 

Palgrave Macmillan 2014, s.10. 
30 Rubenstein 2014, s.10. 
31 Bloom 2003, s.279. 
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1.5 Tidigare forskning 

 

Bella Salonen granskar i sin Kandidatuppsats Parisuhdevalta ja subjektin määrittyminen Rosa 

Liksomin Everstinnassa på vilket sätt våldet i Överstinnans och Överstens parförhållande 

skildras i romanen. Salonen hävdar att Överstinnan kan granskas som en skönlitterär biografi 

men även som en historisk roman.32 

 Salonen menar att Liksom med romanen bryter mot den traditionella uppfattningen 

om kvinnan som snäll, svag och lydaktig. Överstinnan använder ett grovt språk, hon döljer 

ofta hur trött hon är eller hur dåligt hon mår för att inte visa tecken på svaghet. Överstinnan 

överlever både kriget och det våldsamma parförhållandet med Översten som är betydligt äldre 

än hon, och Salonen menar att verket även kan betraktas som Överstinnans 

överlevnadsberättelse. Efter sin skilsmässa från Översten gifter sig Överstinnan med Tuomas 

som är betydligt yngre än hon, precis som Överstinnan var betydligt yngre än Översten. 

Salonen hävdar att det faktum att Överstinnan ”kopierar”33 Översten på detta sätt, visar att 

hon aldrig kommer över det trauma han har orsakat henne. Salonen poängterar vidare att 

Överstinnan både är offret och subjektet och att en person som utsatts för våld i 

parförhållande inte måste välja mellan dessa två roller. 

 Vad gäller tidigare forskning om författarens moraliska ansvar då hon skriver fiktion 

om en verklig person, skildrar Roberta Rubenstein i sin bok Literary Half-Lives – Doris 

Lessing, Clancy Sigal, and Roman á Clef hur författarna Doris Lessing och Clancy Sigal har 

fiktionaliserat sitt fyra år långa romantiska förhållande med varandra i sina diverse romaner 

och pjäser. Rubenstein visar hur de har omvandlat det verkliga livets ”raw material”34 till 

fiktion. Både Lessing och Sigal har i sina fiktiva verk ändrat namnen på varandra men genom 

sin studie visar Rubenstein hur det genom att göra bakgrundsforskning, går att identifiera 

Lessing och Sigal som de verkliga personerna som karaktärerna är baserade på.  

  Att använda verkliga personer till att skapa fiktion kan enligt Rubenstein ha skadefulla 

konsekvenser ifall sanningen har porträtterats felaktigt eller om författaren genom fiktionen 

gett ett dåligt rykte till den person karaktären baserats på. Detta sätt att författa romaner på 

kan orsaka psykologisk stress för de verkliga personerna när de läser verket och känner igen 

 
32 Bella Salonen, Parisuhdeväkivalta ja subjektin määrittyminen Rosa Liksomin Everstinnassa, Kandidatuppsats 

framlagd vid Institutionen för musik-, konst- och kulturforskning, Jyväskylä Universitet 2018. 
33 Salonen 2018. 
34 Rubenstein 2014, s.200. 
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sig själva. Rubenstein hävdar att den skada som fiktionaliserandet orsakar är speciellt svår om 

den verkliga personen stått författaren nära och berättat personliga saker för henne i 

förtroende.35 I sådana fall kan skrivandet av de verkliga personerna uppfattas som ett svek. 

 Rubenstein konstaterar att gränsen mellan fakta och fiktion kan uppfattas som vag 

vilket då tillåter författare att omvandla det verkliga livets “raw material” till fiktion. Vidare 

förklarar Rubenstein att Lessing aldrig bad Sigal eller sina vänner om ursäkt för att hon 

använde dem som material för sin konst. Ifall Lessing borde ha bett om ursäkt beror på om vi 

anser att författare endast tjänar sin berättelse eller om vi anser att författaren tjänar 

sanningen, sin familj och sina vänner.36 Rubenstein menar slutligen att frågan om ifall 

författaren är ansvarig för den psykologiska stress och smärta som hon kan orsaka med att 

skriva om verkliga personer, är komplex och kommer aldrig att få ett tillfredställande svar.37 

2.1 Fabeln 

 

I min uppsats ska jag jämföra Annikki Kariniemis roman Ett äktenskaps anatomi med Rosa 

Liksoms roman Överstinnan. Båda romanerna är baserade på författaren Annikki Kariniemis 

och Översten Oiva Willamos förhållande. 

Ett äktenskaps anatomi handlar om lärarinnan och författaren Anna som är gift med 

generalen Einar. Efter deras skilsmässa blickar Anna tillbaks över deras förhållande och hur 

den förändrades. Romanen består av Annas tillbakablickar samt brev som hon och Einar 

skrivit till varandra genom åren.   

Överstinnan är huvudkaraktären Överstinnans monolog där hon under en natt berättar 

om sitt liv. När hon var liten bodde Översten i hennes familjs grannhus. Översten var hyllad 

för sina meriter under första världskriget och Överstinnans pappa var nära vän med honom. 

Pappan dör när Överstinnan fortfarande är barn, åren går och hon utbildar sig till lärarinna. 

Kort därefter förlovar sig hon och Översten trots att hennes farbror och även Överstens egen 

mamma Desireé varnar henne för att Översten är en ”tyrann”38 och att ”kriget har gjort honom 

till en satan”.39 Översten och Överstinnan är förlovade i tio år medans andra världskriget 

bryter ut och Finland strider på Tysklands sida mot Ryssland. Romanen behandlar i stor grad 

 
35 Rubenstein 2014, s.80–81. 
36  Rubenstein 2014, s. 200–201. 
37 Rubenstein 2014, s. 200–201. 
38 Rosa Liksom, Överstinnan, Övers. Janina Orlov, Stockholm: Wahlström&Widstrand, 2019 s. 40. 
39 Liksom 2019 s. 59. 
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radikalisering och nazism och skildrar fester och möten som både Tysklands och Finlands 

ledande politiker är med på.  

Efter att kriget är slut gifter de sig varefter Översten börjar misshandla Överstinnan. 

Överstinnan blir gravid och planerar att fly eftersom Översten absolut vill att hon ska göra 

abort medans hon vill behålla barnet. Två dagar innan Överstinnan ska fly eskalerar dock 

misshandeln som råder i hemmet i att Översten slår Överstinnan så att hon får ett missfall. 

Som ett resultat av missfallet hamnar Överstinnan på ett mentalsjukhus där hon sakta minns 

och förstår att Översten utnyttjat henne sexuellt redan när hon var barn. Överstinnan och 

Översten skiljer sig slutligen. Samtidigt ändrar Överstinnan sina nationalistiska och nazistiska 

åsikter som hon varit så stolt över i sin ungdom. 

På äldre dagar börjar Överstinnan arbeta som lärarinna igen och inleder en romans med en av 

sina minderåriga elever – Tuomas. De gifter sig fast hon är 28 år äldre än han och är lyckliga 

tills Tuomas meddelar att han vill få barn. Överstinnan är för gammal för att få barn så hon 

hittar en ny ung fru till Tuomas och sedan skiljer sig Överstinnan och Tuomas. Som gammal 

lever Överstinnan ensam i sin stuga och när dagen gryr är även hennes monolog över och hon 

går och lägger sig.  

 

2.2 Valet av karaktärernas namn i Överstinnan  

 

Annikki Kariniemis livshistoria utgör ramarna för berättelsen Överstinnan. Ändå nämns 

varken Överstinnan eller Översten vid namn. Överstinnan benämns med namn som 

”diktarflickan”40 och såklart Överstinnan men hennes förnamn avslöjas aldrig. Översten är 

enbart Översten – inte heller hans namn nämns. Förnamnen på Annikki Kariniemis och Oiva 

Willamos familjemedlemmar är ändrade. Kariniemi hade i verkliga livet två systrar – Regina 

och Viola – men i romanen har Överstinnan bara en syster Repekka. Liksom berättar i 

intervjun att karaktären Repekka är en slags sammansättning av Regina och Viola. Namnet 

Repekka ville Liksom absolut ha med eftersom det var så fint.41 Annikki Kariniemis elev 

Taisto Kaarlo Heikanmaa – som hon gifte sig med efter skilsmässan med Översten – har i 

romanen namnet Tuomas. Historiskt kända personer som general Rendulic, Dietl, Wallenius 

och Heikkilä nämns däremot vid deras riktiga namn.  

 
40 Liksom 2019 s. 34. 
41 Liksom 2020. 
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 Rosa Liksom kommenterar valet av att lämna bort Överstinnans förnamn på följande 

vis: ”Namnet lämnades bort eftersom Överstinnan är berättaren. Om vi tänker oss att hon 

skulle berätta jag Marja Lahdenperä… hennes namn behövs inte där. Det var ett mycket 

enkelt beslut eftersom namnet inte var nödvändigt. Det är hennes monolog”.42 

 Överstinnan berättar sin historia i en monolog. Läsaren sitter ensam med Överstinnan i 

hennes stuga och lyssnar på hennes berättelse. Överstinnan presenterar sig aldrig för läsaren 

och berättar väldigt intima saker om sitt liv, vilket får läsaren att känna sig som om hon och 

Överstinnan redan kände varandra. Samtidigt skapar Liksom - genom valet att lämna bort 

Överstinnans förnamn – en slags mystik kring vem Överstinnan är. Eftersom hennes förnamn 

inte nämns kan läsaren inte säga att Överstinnan är Annikki Kariniemi men genom att inte 

heller ge Överstinnan ett påhittat namn - så som Annikki Kariniemis familjemedlemmar har 

fått andra, påhittade namn -  blir det lättare att faktiskt tolka Överstinnan som Annikki 

Kariniemi.  

 Utan att göra bakgrundforskning är det allmänt svårt för läsaren att känna igen 

Annikki Kariniemi som den verkliga person som Överstinnan är baserad på. Kariniemi är idag 

inte känd i Finland och ännu svårare skulle det vara för en utländsk läsare att gissa att 

romanen baserar sig på henne. Däremot var Kariniemi och Willamo kända personer i 

Lappland och Finland överlag under andra världskriget. Annikki som var författare, 

kulturpersonlighet och som den gula pressen skrev mycket om, förblev känd även under 

1960–80-talet i Lappland. Hennes livsstil sågs på många sätt som en skandal och det väckte 

uppmärksamhet. En finsk läsare med släkt från Lappland eller som själv har bott i Lappland 

under 1930–1980-talet skulle alltså mycket lätt känna igen Annikki Kariniemi som det 

verkliga livets Överstinna.  

 Ifall vi gör bakgrundsforskning känner vi igen Annikki Kariniemi som det verkliga 

livets Överstinna genom alla de detaljer i boken som stämmer överens med Annikki 

Kariniemis liv. Kariniemi – precis som Överstinnan i Rosa Liksoms roman – var först gift 

med en annan man innan hon utvecklade en relation med Översten. Hennes första äktenskap 

varade inte länge och efter skilsmässan studerade hon till lärare, precis som Överstinnan i 

romanen. Även hennes familjerelationer – att hon var nära med sin pappa medans hennes 

mamma slog henne - stämmer överens med det som skildras i Liksoms roman. Rosa Liksom 

förklarar Annikki Kariniemis relation till sina båda föräldrar på följande vis:” [Annikki 

Kariniemis mamma] sparade inte på pryglet. [Annikki] var pappas flicka. Det kommer fram [i 

 
42 Liksom 2020. 
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massa olika texter och memoarer som Annikki har skrivit]. Och mamman var väldigt avlägsen 

till henne”.43 

 Rosa Liksom har valt att bevara denna familjedynamik i Överstinnan där Överstinnan 

berättar: ”Mamma fostrade oss flickor med fruktan. Innan hon lät remmen tala sa hon alltid att 

den som spar på karbasen hatar sina barn”.44 

 Vidare blev Annikki Kariniemis titel Överstinnan efter att hon hade gift sig med 

Översten Oiva Willamo. Annikki Kariniemi var även stolt nazist men ändrade sig efter sin 

skilsmässa från Oiva Willamo så som Överstinnan i romanen även gör.45 Ytterligare är 

romanen ursprungligen skriven på den dialekt som talas i Tornedalen och som även är den 

dialekt som Annikki Kariniemi själv talade. Den svenska översättningen är inte skriven på 

dialekt men Orlov har lyckats behålla samma hårda och samtidigt poetiska element i språket. 

Dock går läsaren till en viss del miste om Överstinnans svarta humor samt hennes glada och 

tappra attityd då hon läser den svenska översatta versionen av romanen. 

 Överstens förnamn eller efternamn nämns inte heller i romanen. Oiva Willamo 

umgicks – precis som Översten i Överstinnan – med Wallenius, Rendulic, Dietl och Heikkilä 

under andra världskriget.46 Han var en viktig militärsman och genom att nämna Wallenius, 

Dietl och de andra är det lätt att gissa att Översten är baserad på Oiva Willamo – han är den 

som saknas från gruppen av militärsmän. Vidare får vi inte glömma – precis som med 

Överstinnan -  att Oiva Willamos titel i verkliga livet var Översten. Genom att inte nämna 

Översten vid namn förblir han anonym och en fiktiv karaktär men inte heller han har fått ett 

nytt, påhittat namn. 

 Läsaren känner ytterligare igen Oiva genom den bakgrundshistoria som Översten har i 

romanen. Han kom från en rik familj i Helsingfors, han lärde känna Annikki Kariniemis far 

på fotbollsplanen i Eira47, precis som det även porträtteras i Överstinnan. Vidare var Oiva 

Willamos familj ägare av ett höghus i den förmögna stadsdelen Eira i Helsingfors som 

Översten och Överstinnan även besöker i romanen.48  Willamo hade – precis som Översten i 

romanen – studerat i Tyskland och var en krigshjälte. Willamo lärde känna Annikki Kariniemi 

redan när hon var liten och han var en viktig militärsman i Lappland under andra världskriget. 

 
43 Liksom 2020. 
44 Liksom 2019, s.21. 
45 Liksom 2020. 
46 Robert Brantberg, Brantberg.fi, Henkilökuvia ”Eversti Oiva Willamo – Lapin kirjailijan ja jääkärieverstin    

myrskyisä avioliitto”, http://brantberg.fi/Willamo%20Oiva.htm (hämtad 25.9.2020). 
47 Brantberg, (hämtad 25.9.2020). 
48 Liksom 2020. 

http://brantberg.fi/Willamo%20Oiva.htm


 14 

Genom platserna han besöker i romanen, genom de personer han träffar och är vän med kan 

vi förstå att karaktären Översten är baserad på Oiva Willamo. 

 Då det gäller valet av att behålla de historiskt kända personernas namn som sådana 

som de är, säger Rosa Liksom i intervjun: ”Förlaget gjorde valet om vilka namn som bevaras 

och vilka som måste ändras. Jag pratade om det med förlaget. Deras jurist gick även igenom 

romanen och sade att det inte finns några problem”.  Liksom berättar vidare att det inte fanns 

några riktiga namn med som hon var tvungen att ta bort. ”Romanen såg ut så här redan då vad 

gällde namnen på karaktärerna. Men jag ville att en jurist skulle läsa igenom romanen så att 

det inte skulle bli några problem senare. Sådant vill jag inte ha”, förklarar Liksom i intervjun. 

 Namnen på största delen av karaktärerna är ändrade och inte heller Annikki 

Kariniemis eller Willamos namn nämns en enda gång. Detta kan – precis som Roorbath 

skriver – skydda det verkliga livets personer, men enbart till en viss grad. En utländsk läsare 

kommer inte känna igen Annikki Kariniemi, Oiva Willamo, Taisto Kaarlo Heikanmaa eller 

deras respektive familjer. Största delen av läsarna i Finland kommer inte heller direkt koppla 

karaktärerna till de verkliga personerna. Ändå – vid minsta bakgrundsforskning eller för en 

person som bott i Lappland under 1930 och 1980-talet – kommer namnen inte att skydda det 

verkliga livets karaktärer. För många detaljer stämmer överens med det verkliga livets 

händelser och det finns scener med i romanen som även är historiskt kända. Att ändra på 

namnen kan ha ett juridiskt syfte och det kan fungera som ett sätt att lätta på författarens 

samvete. Det kan även vara ett sätt för författaren att kunna förhålla sig till karaktärerna som 

fiktiva karaktärer, göra dem till sina egna karaktärer som hon får kontrollera och använda – 

något som eventuellt skulle vara svårt om de bar sina verkliga namn. Att enbart ändra namnen 

skyddar dessvärre inte de verkliga personernas identitet i slutändan. Detta drar en parallell 

med Rubensteins studie som visade att de påhittade namnen inte skyddade Lessings eller 

Sigals identitet. 

 

2.3 Skapandet av Överstinnans och Tuomas förhållande 

 

 

Tuomas känner vi igen som det verkliga livets Taisto Kaarlo Heikanmaa om vi vet att 

Kariniemi gifte sig med en av sina elever. Vidare är inte namnet Tuomas alltför annorlunda än 

namnet Taisto. Det har alltså inte funnits alltför höga ambitioner att ändra på hans namn och 

hålla honom totalt anonym.  
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 Kariniemis och Heikanmaas förhållande blev en skandal eftersom han var så mycket 

yngre än hon och dessutom hennes elev. Kariniemi skrev artiklar om deras förhållande i 

dagstidningar och en läsare som har bott i finska Lappland under 1960 och 1980-talet skulle 

enkelt associera Tuomas med Taisto. I romanen berättar Överstinnan att ”Tuomas [gick] 

antingen tyst efter mig eller bredvid så att vi kunde hålla varandra i lillfingret”. 49 Detaljen om 

att de håller fast vid varandra i lillfingret är talande för deras relation. Det är inte så som två 

jämlika personer i ett förhållande skulle hålla fast vid varandra utan snarare hur en skulle 

hålla i ett barn. Den detaljen kan ses som en metafor för hur Tuomas var som ett barn till 

Överstinnan snarare än en jämlik partner. Rosa Liksom säger i intervjun att ett flertal personer 

som kände Annikki Kariniemi och Taisto Heikanmaa har berättat för henne att de brukade 

hålla varandra i lillfingret. ”Det mindes inte jag”, tillägger Liksom som också träffat Annikki 

och Taisto flera gånger.50 Vidare gick Taisto Heikanmaa ofta ett par meter efter Annikki 

Kariniemi istället för att gå vid hennes sida precis så som Överstinnan och Tuomas i romanen 

också promenerar ”[Överstinnan] före och Tuomas efter” 51. 

 Maija Karusaari, 89 år, som är avlägsen släkt med Annikki Kariniemi och kände 

Kariniemi som en bekant från ungdom till ålderdom berättar om Annikki Kariniemi och 

Taisto Heikanmaa: 

 

 Vi skrattade åt [deras förhållande]. [Taisto gick] med slitna skor på fötterna, [Taisto] lyfte 

knappt på fötterna utan drog dem efter sig… Annikki med Lapplands dräkt på sig, gick 

alltid en eller två meter före honom. Hon gick mycket raskt och piggt framåt. Stackars 

Taisto… hans smarthetsgrad var nog mycket liten. Annikki hade varit så vacker i 

ungdomen, hon var lång, mörk och gick mycket ståtligt, och Kariniemi-släkten var ju inte 

dum. Jag skyller på Oiva för att hon blev så som hon blev i slutet. Det visste ju vi alla, 

vad han gjorde med henne. Han var ett monster. Hon skulle säkert ha haft ett mycket 

bättre liv om hon aldrig skulle ha gift sig med den där pedofilen…Annikki skämde ju ut 

sig när hon började sällskapa med Taisto…. Annikki såg ju honom som en leksak eller 

som ett husdjur. Jag tror inte de hade något vettigt att prata om med varandra. De kom 

alltid när vi skulle gå och lägga oss och så festade de och drack alla nätter en vecka i 

sträck i [artisten Timo K. Mukkas] lägenhet som var i vår nedre våning. Det var 

irriterande.52 

 

 
49 Liksom 2019, s.154. 
50 Liksom 2020. 
51 Liksom 2019, s.144 
52  Maija Karusaari, samtidsvittne, pensionerad apotekare, Helsingfors. Intervju 2020-12-05. 
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Det Maija Karusaari berättar stämmer på flera sätt överens med den beskrivning som Rosa 

Liksom – som också träffat Kariniemi och Heikanmaa i verkliga livet – ger om dem. 

Ytterligare är det som Maija Karusaari berättar som en person som levt samtida med 

Kariniemi och Heikanmaa, överensstämmande med hur Tuomas och Överstinnans förhållande 

porträtteras i Överstinnan. I romanen beskrivs Överstinnan i sin ungdom som ”[Överstens] 

vackra älskarinna” 53 men – precis som i verkliga livet – blir Överstinnan överviktig och sliten 

som gammal och förlorar både sitt vett och sitt vackra utseende. I romanenen kollapsar 

Överstinnan totalt efter missfallet som Översten orsakat och efter skilsmässan från honom 

vilket går hand i hand med Maija Karusaaris påstående om att det var Översten Oiva 

Willamos fel att Kariniemi rasade mentalt i slutet.  

 Rosa Liksom beskriver Annikki Kariniemi och Taisto Heikanmaa som ”totalt 

alkoholiserade”54 vilket stämmer överens med Maija Karusaaris beskrivning om hur de 

festade och drack ”alla nätter en vecka i sträck”55. Även Överstinnan och Tuomas i romanen 

dricker mycket. Överstinnan avslöjar i slutet av romanen: ”i sådana anfall av desperation tar 

jag en sup, två eller dricker upp hela flaskan och öppnar en ny.  Jag botar mig själv med 

alkohol. Den sviker mig aldrig. Den förblir mitt stöd och min trygghet, men så länge jag 

skriver blir jag inte drinkare”.56 Liksom berättar att hon har tonat ner på den grad till vilken 

Överstinnan i romanen dricker eftersom supandet inte var intressant att ha med i romanen. 

Liksom säger: 

 

 Jag skrev en väldigt snäll bok om [Annikki]. Hon var ju ett monster. Hon var hemsk när 

hon var full, bråkade och härjade. Jag var rädd för henne som barn. Släktingar till Annikki – 

även de avlägsna släktingar och gudbarn till Annikki som har kommit på bokmässor och 

sånt – har undrat varför jag skildrade henne som en så trevlig person då hon var hemsk. 

[…] Jag var förvånad över att hennes släktingar sade att det här är en för vacker bild av 

Annikki. Jag sade att det här är inte en bild av Annikki. Om jag hade skrivit direkt om 

Annikki hade det blivit något helt annat. Då hade jag skrivit om hur en ung flicka blir 

alkoholist. Och det intresserar mig igen inte alls. 57 

 

Liksom menar att hon inte var speciellt orolig för hur Taistos barn eller familj skulle uppleva 

romanen ifall de läste den eftersom ”Tuomas bara var en sidokaraktär”. 58 Liksom fortsätter: 

 
53 Liksom 2019, s. 107 
54 Liksom 2020. 
55 Karusaari 2020. 
56 Liksom 2019, s.169. 
57 Liksom 2020. 
58 Liksom 2020. 
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 Men jag var nervös för att jag trodde att människor… att läsarna skulle läsa romanen noggrannare. 

Jag tänkte att även mycket avlägsna släktingar kunde bli sårade. Speciellt Överstens släktingar men 

även från Överstinnans sida. Överstinnan blir med åldern Översten, lika hänsynslös mot den unga 

killen [Tuomas]. Mycket liknande som Översten hade varit mot henne… Inte aggressiv men… 

rollerna byts. Men inte förstår den medelmåttiga läsaren sådant där.59 

 

Tuomas meddelar efter tjugo år av giftermål med Överstinnan, att han vill gifta sig med en 

yngre kvinna eftersom han vill få barn och Överstinnan är för gammal för det. Överstinnan är 

ledsen men tänker sedan: ”om Tuomas sköter den här barnfrågan på egenhand blir det 

ingenting av”.60 Överstinnan hittar en kontaktannons i tidningen, möter flickan på en bar och 

pratar med henne innan hon introducerar henne för Tuomas. Överstinnan har makten över 

Tuomas liv och gör alla val för honom – även valet av partner.  Överstinnan förklarar hur: 

”[Tuomas först stretade] emot och sa att flickan var fortfarande ett barn och han skulle bli 

tvungen att lära henne”.61 Då Överstinnan förklarar att ”ju yngre desto bättre”62, lugnar 

Tuomas ner sig. Tuomas ”stretar emot” eftersom flickan är för ung – inte för att han är 

irriterad på Överstinnan för att hon skaffat hans nya fru åt honom. Han lugnar sig efter att hon 

säger att det är bra att flickan är ung precis som ett barn lugnar sig då en förälder säger att allt 

kommer att ordna sig. Denna scen i romanen drar en stark koppling till Maija Karusaaris 

kommentar om att ”Annikki såg ju [Taisto] som en leksak eller som ett husdjur”63 som hon 

alltså kan kontrollera och bestämma över. Även om beslutet om att vilja få barn är Tuomas 

eget, är det Överstinnan som kontrollerar med vem han får barn och ser till att det faktiskt 

händer.  

 Ytterligare beskriver Rosa Liksom det verkliga livets Taisto Heikanmaa som ”mycket 

sympatisk” men ”helvetes lat” och berättar att Annikki Kariniemi försörjde honom vilket 

visar att hon även på ett ekonomiskt plan hade kontrollen i deras liv.64 Även i romanen består 

Överstinnans och Tuomas inkomst av de pengar Överstinnan får för sina skriverier. Tuomas 

bidrar inte till inkomsten vilket stärker Maija Karusaaris tes om att Taisto Heikanmaa snarare 

var ett ”husdjur” till Annikki Kariniemi än en jämlik partner. 

 
59 Liksom 2020. 
60 Liksom 2019, s.162. 
61 Liksom 2019, s.162. 
62 Liksom 2019, s.162. 
63 Karusaari 2020. 
64 Liksom 2020. 
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 Taisto gifte sig även med en yngre flicka i verkliga livet och fick barn med henne 

precis så som Tuomas gör i romanen.65 Trots Tuomas och Överstinnans skilsmässa beskriver 

Överstinnan hur Tuomas och hon alltid har ”hållit ihop” 66. Rosa Liksom berättar om Annikki 

Kariniemi och Taisto Heikanmaa från vilkas relation hon dragit inspirationen till Överstinnan 

och Tuomas: ”Taisto dog ett år efter att Annikki hade dött fast han var en ung karl, han dog 

som lite över 40 år gammal. Det visar att de hade ett mycket starkt band”.67 

 Överstinnan som är så dominerande i sin relation med Tuomas har som ung knappt 

några åsikter utan följer Översten blint. Då Tyskland har förlorat andra världskriget och 

Översten bestämmer att han och Överstinnan ska begå dubbla självmord såsom Führern och 

Eva Braun, skulle Överstinnan utan tvekan begå självmord om Översten så ville. Överstinnan 

minns ögonblicket på följande sätt: ”Jag närmade mig redan fyrtio och var klar att ge mig av 

om min älskade så önskade. Jag hade ingen egen vilja, till själen var jag en fyraåring”.68 

Precis som Överstinnan inte hade en egen vilja med Översten, följer Tuomas Överstinnans 

alla beslut. Till skillnad från Överstinnan ”stretar” Tuomas lite emot medans Överstinnan fullt 

accepterar Överstens beslut.  

 Det speciellt intressanta med att intervjua Maija Karusaari – en samtida med Annikki 

Kariniemi – var hur hon beskrev Oiva Willamo som ”ett monster”. Rosa Liksom som lärde 

känna Annikki Kariniemi mycket senare, när Kariniemi redan var gammal säger att 

”[Annikki] var ju ett monster” i verkliga livet.69 Maija Karusaari menar vidare att Översten 

Oiva Willamo var en pedofil medans Annikki Kariniemi på senare dagar själv begår ett brott 

då hon inleder ett förhållande med sin minderåriga elev Taisto Heikanmaa. Allt detta skedde i 

verkligheten och är omvittnat av personer som har träffat Annikki Kariniemi, Taisto 

Heikanmaa och Oiva Willamo, men allt detta skildras även i den fiktiva romanen 

Överstinnan. I romanen konstaterar Överstinnan: ”Pappa var tjugoåtta år äldre än mamma, 

Översten lika mycket äldre än jag, jag var tjugoåtta år äldre än Tuomas… Allt upprepar sig, 

det är bara rollerna som skiftar”.70 

 

 

 
65 Liksom 2020. 
66 Liksom 2019, s.163. 
67 Liksom 2020. 
68 Liksom 2019, s.112. 
69 Liksom 2020. 
70 Liksom 2019, s.162. 
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2.4 Skillnader och likheter i Annikki Kariniemis roman och Rosa Liksoms roman 

 

En av de största likheterna mellan de två romanerna är att i båda misshandlar maken frun så 

illa att hon får ett missfall. Misshandeln sker i båda böckerna efter att maken och frun har 

varit på en fest och maken – Översten och Einar - visar intresse för en annan kvinna. Frun ser 

detta men kommenterar inte saken. I Annikki Kariniemis egna roman Ett äktenskaps anatomi 

går Anna hem innan Einar och gömmer sig i en buske i parken. Einar går förbi henne utan att 

se henne. Till sist reser sig Anna upp och går hem efter Einar medveten om vad som väntar 

henne hemma. På verandan till deras hus möter Einar henne och misshandlar henne så att hon 

får ett missfall.  

 I Rosa Liksoms Överstinnan går Överstinnan hem och Översten ”[ger] sig av efter 

[henne]” och får ifatt henne i farstun.71 Där sparkar han Överstinnan ”så att [hon] får 

missfall”.72 Skillnad mellan scenerna ligger främst i huvudkaraktärens handlingar. I Ett 

äktenskaps anatomi överlämnar Anna sig åt Einar medveten om den misshandel som väntar 

henne. Även i Överstinnan skildras det hur Överstinnan offrar sig och stannar hos Översten 

trots att hon vet hur han kommer behandla henne. I Kariniemis egna roman är detta offrande 

tydligt även i denna scen. I Överstinnan “[ger] sig [Översten] av efter [henne]” 73 och får fatt 

henne vid verandan vilket skapar mer av en rovdjur-flyktdjur-känsla i scenen. 

 Rosa Liksom kommenterade valet av att behålla denna scen ur Annikki Kariniemis 

roman även i Överstinnan på följande vis:  

 

 Jag minns inte varför jag valde att behålla just verandan som stället där scenen utspelar sig. Men 

jag ville absolut ha med den scenen eftersom det måste finnas en orsak till varför Överstinnan till 

sist börjar slita sig loss från sitt och Överstens förhållande. Det vanliga misshandlandet räckte inte 

längre. [Missfallet] blir sista droppen. För Översten ville ju inte ha barn och det gjorde han klart 

från första början. 74 

 

En annan likhet mellan romanerna är att i båda har mannen – Einar och Översten –pedofila 

tendenser. I Annikki Kariniemis roman Ett äktenskaps anatomi är Anna och Einar på besök 

hos sina vänner. Anna går in i ett rum och hittar Einar vid vännernas femåriga dotters säng. 

Han stryker flickans lår. Anna skriker och vännerna rusar in i rummet men Anna förmår sig 

inte att berätta för dem vad hon har sett. I Rosa Liksoms roman Överstinnan minns 

 
71 Liksom 2019, s.129. 
72 Liksom 2019, s.129. 
73 Liksom 2019, s.129. 
74 Liksom 2020. 
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Överstinnan hur hon som barn sprang in i Överstens hus fast hon hade blivit förbjuden att gå 

dit och såg hur Översten sitter vid skrivbordet och ”framför honom på själva skrivbordet står 

grannens Inkeri och hennes rutiga förkläde är uppe vid öronen och tre av Överstens fingrar är 

inne i hennes byxor”. 75 Överstinnan ser allt och springer sedan ut ur rummet. Flera år senare 

på mentalsjukhuset berättar Överstinnan om händelsen för sin väninna Hilkka och inser sedan 

att det aldrig fanns någon Inkeri utan det var Överstinnan själv som Översten utnyttjade när 

hon var barn. Liksom valde att ändra på just denna aspekt i Annikki Kariniemis egna roman 

eftersom hon tror att det kan vara vad som hänt Annikki Kariniemi i verkligheten. Men främst 

för att det passade in i berättelsen. I intervjun säger Liksom: 

 

 Först och främst är människans normala psykologiska reaktion den att hon projicerar händelsen till 

en annan person. Människan gör så. När Annikki Kariniemi skriver i romanen… som jag 

naturligtvis har läst… flera gånger… så kände jag direkt att det är Annikki själv som har utsatts för 

sexuella övergrepp när hon var liten. Jag tänkte direkt att det är henne själv det handlar om. En 

annan orsak till att jag valde ändra på scenen var att Annikki var väldigt tydligt sexuellt 

traumatiserad. I verkliga livet alltså. Det har flera män som dejtade henne berättat för mig. Eftersom 

jag gjorde bakgrundsarbete. Annikki var ganska pervers. Eftersom offer till pedofili ofta är 

översexuella och Annikki var det.  Så de här två sakerna sammansatta så tänkte jag att det kunde 

vara så [att det egentligen var Annikki själv] … Men först och främst så passade det in i romanen 

och berättelsen. Jag behövde ju inte tänka på vad som var sant och falsk utan vad som skulle passa 

bäst in i berättelsen. Och det här [att hon blivit sexuellt utnyttjad av Översten redan som barn] är 

mycket viktigt i romanen. Det är orsaken till att hon stod ut i det äktenskapshelvetet så länge. En av 

orsakerna var att hon redan var ett pedofilioffer.76 

 

Vare sig Annikki Kariniemi blev utsatt för övergrepp av Oiva Willamo när hon var liten eller 

ej, så är Överstinnans insikt över att Översten misshandlat henne redan som barn, avgörande 

för romanen. Det gör berättelsen ännu mer gripande och precis som Liksom säger, förstår 

läsaren bättre varför Överstinnan stannat hos Översten så länge. Hon hade blivit kränkt av 

honom redan som barn och kunde därför inte slita sig loss ur hans grepp.  

 Liksom har även tagit skällsord från Kariniemis roman Ett äktenskaps anatomi och 

fört över dem till sin egna roman Överstinnan. I Ett äktenskaps anatomi kallar Einar Anna för 

”blygdmänniska”77 (på finska ”rakoihminen” – översatt av Janina Orlov) och i Överstinnan 

förklarar Översten att ”blygdmänniskan måste piskas så att hon blir kärleksfull och god”.78  

 
75 Liksom 2019, s.165. 
76 Liksom 2020. 
77Annikki Kariniemi, Ett äktenskaps anatomi, Övers. egen översättning, Helsingfors: Otava 1968, s.78. 
78 Liksom 2019, s.113. 
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 Överstinnan blir varnad av både sin farbror Matti och av Överstens mor Desirée för att 

gifta sig med Översten. Hon är medveten om hur ”Överstens horor försvann på outgrundliga 

vägar och att både fruar och älskarinnor förvandlades från blomstrande förnäma damer till 

vacklande vålnader”.79 Ändå gifter sig Överstinnan med Översten eftersom hon tror att ”[hon] 

med [sin] osjälviska kärlek kunde rena Översten från allt ondo och uppfylla honom med 

kärlek”80 och att de andra kvinnorna inte kunde ”älska på rätt sätt”81. Precis så som Anna i 

romanen Ett äktenskaps anatomi förklarar: ”När de berättade om hans grymhet, trodde jag 

mig veta bara en sanning: att de tidigare kvinnorna inte hade kunnat älska honom på samma 

sätt som jag”.82 Även Anna blir varnad för Einars ”grymhet” och också hon resonerar med att 

felet låg hos de andra kvinnorna.  

 I båda romanerna gifter sig paret år 1944 efter att kriget i Lappland tagit slut. Då de är 

förlovade är de lyckliga – den grova misshandeln börjar först efter att de gift sig vilket 

kommer som en chock för både Anna och Överstinnan. Vidare är bröllopet ”enkelt och 

”anspråkslöst” i båda romanerna.  

 En ytterligare scen som Liksom har baserat på Kariniemis Ett äktenskaps anatomi är 

då Översten och Överstinnan är på middag hos generalen Wallenius och Översten pekar på 

Överstinnan och säger att ”den här flickan har Finlands bästa fitta och hon kan hantera kuken 

på det rätta viset”.83 Liknande kommentarer om Överstinnans könsorgan upprepas på flera 

ställen i Överstinnan. I Ett äktenskaps anatomi säger Einar till Anna att han har haft många 

kvinnor men att ingen har ”kunnat ge lika bra som hon” och att ”hon har världens bästa!”.84 

Skillnaden mellan scenerna är att i Kariniemis roman Ett äktenskaps anatomi säger inte Einar 

det framför andra eller under en middag. Översten porträtteras därmed som mer socialt störd 

än Einar. 

 Vidare rasar både Einar och Översten ihop mentalt efter att kriget har tagit slut. Båda 

karaktärerna blir ännu mer oförutsägbara i sina handlingar efter att de förlorat sitt syfte i livet 

i och med att kriget tar slut och arméerna återvände hem – Einar som general och Översten 

som Överste. Översten – precis som Einar – är otrogen och när Överstinnan visar minsta 

tecken på att hon vet att han är otrogen – slår han henne. Slutligen slår han henne varje gång 

han kommer hem från en älskarinna, utan att hon behöver yttra sig eller visa en min. I båda 

 
79 Liksom 2019, s.34. 
80 Liksom 2019, s.59. 
81 Liksom 2019, s.58. 
82 Kariniemi 1968, s.29. 
83 Liksom 2019, s.47. 
84 Kariniemi 1968, s.14 
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romanerna sker också missfallet precis efter att Einar och Översten har visat intresse för en 

annan kvinna.  

 Efter krigets slut är Översten mera hemma och han börjar klaga över att Överstinnan 

bäddar sängen fel och putsar glasen på ett dåligt sätt och kräver att hon gör om det. Även 

maten som hon lagar tycker han smakar ”torrt och smaklöst”.85 Einar kritiserar Anna för att 

brödet är torrt - fast det är nybakat - och för att hon slösar på vatten och ved. Samma 

konstanta tjat över småsaker skildras alltså i båda romaner.  

 Ytterligare har Rosa Liksom tagit två föremål – ”den engelska piskan” 86 och stövlarna 

som Översten har på sig - från Annikki Kariniemis roman Ett äktenskaps anatomi. Både Einar 

och Översten beskrivs ha stövlar på sig och detta är något som Liksom tydligt behållit från 

Kariniemis roman. I Kariniemis egna roman slår Einar aldrig Anna med piskan men Einars 

vänner som varnar Anna för att gifta sig med Einar, visar den ”vackra, engelska 

ridningspiskan” för henne och berättar att ”med denna piskar Einar sina fruar”.87 I 

Överstinnan, däremot, ”[river] [Översten] åt sig den berömda engelska piskan som [hänger] 

på väggen och som han [har berättat] så mycket om, och [börjar] prygla [Överstinnan]”.88 I 

båda romanerna är piskan ett slags prydnadsföremål som används fel, används till att prygla. 

Den ”vackra” engelska piskan associeras med ett överklassliv – det som Översten också 

föddes till – men hur han använder den visar på hans brutalitet och avsaknaden av finess och 

ett ärofullt sätt att uppföra sig på. Då Överstinnan först träffar Överstens mor Desirée i 

Överstens barndomshem konstaterar hon: ”Jag hade på något vis svårt att tänka mig att 

lägenheten, som vittnade om rikedom och bildning, var Överstens födelsehem”.89 Det faktum 

att Översten använder piskan till att prygla Överstinnan drar en parallell med hur han aldrig 

anpassade sig till ett elegant liv. Stövlarna kan tolkas som en symbol för makt och för den 

pragmatiska inställning som en soldat måste ha. I Ett äktenskaps anatomi önskar Anna att 

Einar skulle ha på sig finare skor än stövlarna eftersom det skulle passa en general bättre. 

Detta stärker ytterligare tanken om att Einar inte ville leva på ett världsvant, elegant vis. 

Stövlarna symboliserar även de Överstens och Einars resultatinriktade tankesätt som 

framgångsrik soldat och hur de i kriget går till brutala ytterligheter för att få resultat. Både 

piskan och stövlarna kan vidare tolkas som symboler för makt – både den Einar och Översten 

har i samhället och den de utövar över Anna/Överstinnan. 

 
85 Liksom 2019, s.123. 
86 Kariniemi 1968, s.29–30. 
87 Kariniemi 1968, s.29–30. 
88 Liksom 2019, s.120. 
89 Liksom 2019, s.54. 
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 Huvudkaraktären Anna i Ett äktenskaps anatomi porträtteras som oskyldig och som ett 

offer. Anna poängterar flera gånger hur hon inte kan förstå varför Einar slår henne då hon inte 

”gnäller på honom”90 eller ”klagar”91 medans Överstinnan genom hela berättelsen förblir 

mera av en kämpe. Precis som Anna är Överstinnan offret och blir grymt misshandlad men 

Överstinnan är inte enbart förundrad över situationen så som Anna är, utan kan tolka den på 

ett psykologiskt plan. Inte heller döljer Överstinnan sina dåliga sidor. Anna däremot är 

oskuldsfull även i det faktum att hon aldrig blir berusad och förklarar hur hon ”inte kan 

förstå” personer som dricker för mycket. Genom att porträttera Anna som så oskyldig och 

som en perfekt fru, samt ideligen poängtera att Anna inte gör något för att förarga Einar, vill 

Kariniemi övertyga läsaren om det inte är kvinnans fel att hennes man slår henne. I Ett 

äktenskaps anatomi försöker Anna få hjälp av otaliga personer men skulden för misshandeln 

läggs på henne. Det kan antas att även Kariniemi själv på 1940-talet har stött på denna attityd 

och att hon velat skildra Anna som felfri på alla plan för att framhäva Einars grymhet men 

även för att övertyga läsaren om att felet ligger hos mannen som slår kvinnan och inte 

tvärtom. Då Annikki Kariniemi gav ut Ett äktenskaps anatomi år 1968 var den allmänna 

uppfattningen om våld inom familjer en annan än den är idag och detta har färgat Kariniemis 

skildring av kvinnan som blir misshandlad. I dagens samhälle utgår både Liksom och läsaren 

från att Överstinnan – hur hemsk hon än skulle vara som person – inte ska få skulden för att 

hennes man slår henne. Detta kan ses som en av orsakerna till att Anna porträtteras som mer 

naiv och felfri än Överstinnan. Eftersom Anna och Einar är starkt baserade på Annikki 

Kariniemi och Oiva Willamo, kan Kariniemi även ha skildrat Anna som felfri för att få sig 

själv att framstå som en bättre person. 

Slutligen vill jag knyta an till det jag skrev tidigare om hur rollerna byts mellan 

Översten, Överstinnan och Tuomas. Även till denna dynamik kan Liksom ha fått 

inspirationen från Kariniemis egna roman. I Ett äktenskaps anatomi konstaterar Anna att livet 

har gjort henne hård men frågar sedan Einar: ”eller var det du som gjorde mig sådan? Din 

like.”92 Även här blir Anna med åren Einars like. 

  

 

 

 
90 Kariniemi 1968, s.16. 
91 Kariniemi 1968, s.16. 
92 Kariniemi 1968, s.33. 
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2.5 ”Eftersom det är fiktion får [jag ändra]” och hur det moraliska ansvaret påverkade 

skrivprocessen  

 

Rosa Liksom säger i en intervju i Lapin Kansa-tidningen och upprepar nu: ”Jag har haft som 

regel att allting i boken har hänt i verkligheten eller skulle ha kunnat hända i verkligheten”.93 

Det har varit regeln i flera scener i boken. Annikki Kariniemi besökte aldrig Polen såsom 

Överstinnan och Översten gör i Överstinnan men andra finländare gjorde det. Liksom 

förklarar i intervjun att det som skildras i romanen är vad en person skulle ha sett i Polen 

under denna tidsperiod men det var inte Annikki Kariniemi som såg det.94 

 Vidare var Kariniemi inte heller på ett mentalsjukhus men Liksom menar att hon hade 

kunnat vara det och att allt det som hände på mentalsjukhuset hade kunnat hända om 

Kariniemi hade varit på ett mentalsjukhus. Liksom berättar om hur hon skapade 

mentalsjukhus-scenerna i romanen:  

 

Jag pratade t.ex. med Peter Bagh om hans pappa Konrad som var läkare i 

Uleåborg på den tiden. Jag tror inte att det finns något material om att 

Annikki skulle ha varit på ett mentalsjukhus i verkligheten. Det har jag hittat 

på. Men jag kan tänka mig att missfallet skulle ha kunnat lett till att hon 

hamnade på mentalsjukhus.95 

 

I romanen återvänder Överstinnan hem efter missfallet och Överstens misshandel av henne 

fortsätter och hon hamnar åter på sjukhus. En ung läkare inser att det är Översten som slagit 

henne och läkaren skickar henne till ett mentalsjukhus. Liksom kommenterar scenen på 

följande vis:   

 Det är oftast så att det [sorgen, chocken som gör att hon hamnar på mentalsjukhus] 

kommer med dröjsmål. Så det passade in i boken. Så pratade jag även med en kvinna som 

hade varit på Lappvikens [mental]sjukhus [i Helsingfors] på 70-talet för första gången. Så 

läste jag om Lappviks sjukhus historia och om mentalsjukhus i Finland under 1900–1950-

talet. Jag gjorde mycket bakgrundsforskning om det eftersom det intresserade mig så 

mycket. Även om en så litet del av Överstinnan berör mentalsjukhus… Två saker 

baserade sig på intervjun med den här kvinnan – som nu är nittio år gammal – hon var på 

mentalsjukhus ett flertal gånger. På den tiden var vården på mentalsjukhus typ ”ryck upp 

dig eller så river jag dig i håret”. Och så var det detta kamratstöd. Kamratstödet var 

 
93 Liksom 2020. 
94 Liksom 2020. 
95 Liksom 2020. 
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alltiallo. Sjukhusen i sig gjorde ingen nytta men nyttan kom från kamratstödet – precis 

som i [romanen]. Det var den viktigaste informationen.96 

 

I romanen säger visserligen läkaren von Bagh till Överstinnan då hon ligger på dårsjukhus, att 

om hon inte ”[tar sitt] liv i egna händer” kommer han tvinga henne till ”så hårda fysiska 

övningar att [hon] kommer böna och be att [han] låter [henne] återvända till Översten”.97 

Vidare träffar Överstinnan en gammal klasskompis Hilkka på mentalsjukhuset och 

tillsammans pratar de om sina liv. Det är genom konversationerna med Hilkka som 

Överstinnan inser att Översten utnyttjat henne sexuellt ända sedan barndomen och det ger 

henne styrkan att skilja sig från honom. Här kommer kamratstödets vikt på mentalsjukhusen 

fram. 

 Ytterligare var Annikki Kariniemi aldrig på Mannerheims födelsedagsfest men hon 

rörde sig i de kretsarna och hade mycket väl kunna ha varit på Mannerheims fest. 98 Detta är 

ett val som författaren har fått göra – att uppfinna scener som aldrig skett i verkligheten. Ändå 

har hon haft Annikki Kariniemi som en ram för berättelsen – allting som händer i romanen 

hade kunnat hända just Annikki Kariniemi och inte bara en person som levde på den tiden. 

Därmed är hela berättelsen beroende av och präglad av Annikki Kariniemis liv. 

 En av scenerna i boken är baserad på verkliga historiska händelser. Mot slutet av 

andra världskriget erbjöd Lothar Rendulic Oiva Willamo en högt uppskattad position inom 

SS. Till detta svarade Willamo historiskt berättat att även om han älskar Tyskland så har han 

bara ett hemland och det är Finland.99 I romanen erkänner Överstinnan dock: ”så har jag alltid 

berättat det även om sanningen är något annorlunda”. Överstinnan fortsätter med att förklara:  

 

Översten sa aldrig, jag har bara ett fädernesland och det är Finland, utan skrek för full hals att 

ni satans nazisvin erbjuder mig i det här skedet av kriget generalsgrad och på så sätt utvidgat 

självmord… men ni erbjöd ingenting när ni var säkra på seger… ni var redan färdiga att ge oss 

biljett till gaskammaren när ni vunnit kriget, ni kan torka er i arslet med era kontrakt och göra 

det noga för snart kommer varenda en av er hänga i galgen.100 

 

 
96 Liksom 2020. 
97 Liksom 2019, s.136. 
98 Liksom 2020. 
99 Brantberg.fi, Henkilökuvia ”Eversti Oiva Willamo – Lapin kirjailijan ja jääkärieverstin myrskyisä avioliitto”, 

http://brantberg.fi/Willamo%20Oiva.htm (hämtad 25.9.2020). 
100 Liksom 2019, s.110 

http://brantberg.fi/Willamo%20Oiva.htm
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Rosa Liksom berättar att hon valde ändra på Överstens reaktion eftersom alla dokument om 

Oiva Willamo visar att han var en nazist i hjärtat och knappast skulle ha brytt sig om att 

Finland var hans fädernesland.101 Liksom tillägger vidare: ”eftersom det här är fiktion får jag 

göra så. Jag får ändra”.102  

 Liksom hävdar i intervjun att bakgrundsarbetet och forskningen hon gjorde inför 

Överstinnan inte skilde sig särskilt mycket från att göra bakrundsarbete till en totalt fiktiv 

roman som inte baserar sig så stark på en persons livshistoria. Då hon intervjuade personer 

som känt Annikki Kariniemi, Oiva Willamo och Taisto Kaarlo Heikanmaa fick hon även 

viktig information om 1930–1960-talet. Bakgrundsarbetet inkluderar för Liksom nästan alltid 

intervjuandet av personer som levt under den tid romanen utspelar sig, samt att sätta sig in i 

material som filmer, historieböcker och diverse faktaböcker. Det som vi ändå kan anta skilde 

skrivandet av Överstinnan från skrivandet av fullt fiktiva verk, är hur mycket Liksom 

inspirerades av och behöll element och dynamiker från Ett äktenskaps anatomi. Liksom håller 

sig noga till Annikki Kariniemis egna berättelse om sitt liv och om sitt förhållande med Oiva 

Willamo. Det kan även ses som en moralisk åtgärd – i slutändan har Liksom inte skildrat 

alltför många element om Överstinnans privatliv som inte hittas och berörs även i Ett 

äktenskaps anatomi. Liksom berättar att ”Det var först efter skrivprocessen som [hon] började 

fundera på om det var OK att göra så här [skriva fiktion om en verklig person]”103 och därmed 

påverkade inte det moraliska ansvaret skrivprocessen. Liksom har ändå lämnat bort vissa 

aspekter om Annikki Kariniemis liv eftersom hon med romanen ”inte vill orsaka skandal”.104 

Jag kommer analysera detta noggrannare senare i uppsatsen. 

 

2.6 Vad romanen egentligen handlar om: nazism eller privatliv 

 

Liksom har poängterat att romanen inte är en berättelse om Annikki Kariniemi utan om 

fascism, nazism och radikalisering. Annikki Kariniemis liv var enbart ett sätt att skildra detta 

igenom. Liksom berättar: 

 

 

 
101 Liksom 2020. 
102 Liksom 2020. 
103 Liksom 2020. 
104 Liksom 2020. 



 27 

 Jag skrev om nazism. Detta är en bok om nazism […] Jag reste runt i Europa och såg dessa enorma 

demonstrationer som hölls av nynazisterna och jag ville förstå det. Jag ville förstå vad 

dragningskraften i nazismen var och varifrån [nazismen] alltid reste sig. Och jag hade utforskat 

nazism jättelänge – säkert i över ett år utan att ägna en enda tanke åt Annikki. När jag sedan hade 

allt material och jag hade förstått varifrån nazismen kom – då först började jag fundera på hur jag 

skulle berätta om nazismen. För den måste – ämnet måste alltid – berättas via någon sak. Och det 

här var så lätt, för alla i min hemby såg dem [Oiva Willamo och Annikki Kariniemi] som nazister. 

Så det [berättelsen] fanns närmare än jag hade kunnat föreställa mig. Annikki och Oiva var kända 

nazister i min hemby och det var därför jag valde dem. Genom deras historia skildrar jag 

nationalsocialism. Det var inte alls så att jag först skulle ha valt Annikki. Först skrev jag ju faktisk 

en bok om Oiva Willamo där Överstinnan bara var en sidokaraktär men förlaget tyckte sedan att jag 

skulle byta till Överstinnan och skriva om henne eftersom hon var mer intressant.105 

 

Ytterligare berättar Liksom att hon som liten inte hade en aning om att Kariniemi hade levt ett 

så intressant och färggrant liv. På så sätt ändrade skrivprocessen på Liksoms uppfattning om 

Kariniemi och Liksom kunde förstå varför hon hade blivit alkoholiserad och grov efter sitt 

förhållande med Oiva Willamo.  

 Romanen skildrar framförallt hur lätt och mänskligt det är att radikaliseras. 

Överstinnan och Översten är båda nazister och tror på rassegregeringen men blir chockerade 

då de mot slutet av kriget får höra att enligt Hans Günthers teorier on etnologi, tillhör 

finländare inte skandinaver. Liksom förklarar i intervjun att finländare inte sågs som jämlika 

med tyskar och att Hitler hade planer på att göra Finland till ett naturreservat dit den tyska 

eliten kunde åka på semester och för att jaga. Enbart den svenskspråkiga minoriteten vid 

västkusten skulle klassas som värdiga till att servera den tyska eliten medans resten av 

finländarna skulle gasas ihjäl.106 Vidare hävdar Liksom att Hitlers framtida planer för Finland 

är välkända av historiker men har tystats ner och få personer i Finland har varit medvetna om 

detta.  Liksom menar dock att en del av dem som var involverade i kriget och i politik, visste 

om detta mot slutet av andra världskriget. Det finns inget dokumenterat om att Oiva Willamo 

och Annikki Kariniemi i verkligheten skulle ha fått reda på detta men med tanke på deras 

status och hur involverade de var i kriget, så antar Rosa Liksom att även Willamo och 

Kariniemi måste ha förstått det vid slutet av kriget.107 Scenen är betydelsefull för berättelsen 

som helhet eftersom den poängterar hur lite motivering krävs för att förtrycka och hata en 

specifik grupp människor eller en etnicitet så länge vi inte själva tillhör den gruppen. 

 
105Liksom 2020. 
106 Liksom 2020.  
107 Liksom 2020. 
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Överstinnan hade i åratal sett ner på judar och ryssar och accepterat att de behandlas uselt och 

chockeras inte av den ondska som finns i rassegregeringen förrän hon får höra att hon själv 

inte tillhör skandinaverna. Nynazister i Finland är knappast medvetna om de planer Hitler 

hade för Finland och insikten om att det kunde lika gärna vara vi som blir förtryckta gör 

romanen till ögonöppnande och viktig då det gäller nazism och nationalsocialism. Vidare 

sammanfattas ett av bokens viktigaste teman då Överstinnan efter andra världskriget slut 

konstaterar: ”Nu tänker jag att nazisterna inte tog slut i och med Hitlers självmord, utan så 

snart det ges möjlighet, föds nya nazister och fascister, för människan är sådan. Man upprepar 

samma sak och förväntar sig ett annat slutresultat”.108   

 Genom att skriva ett fiktivt verk om en verklig person får vi dennes förflutna att 

återvända. Varje gång någon läser verket kommer den verkliga personens berättelse till liv 

igen, trots att personen i fråga redan skulle vara död. På så sätt gör vi dennes livshistoria och 

kanske även en liten bit av personen, odödlig. Liksom skriver i Överstinnan: ”glädjen med 

livet som gått är att det aldrig kommer åter. Ändå försvinner ingenting för alltid.109I intervjun 

berättar Rosa Liksom ändå att det var viktigt att få Annikki Kariniemis liv att ”komma åter” 

eftersom hon genom den skildrar nutiden. Liksom menar att hon har maskerat den växande 

nazism som råden i nutidens samhälle i en historisk kostym. 110”Det kunde ha varit Halla-aho 

[ordförande det nationalistiska partiet Sannfinländarna] eller Jimmie Åkesson istället för 

Översten”, säger Liksom i intervjun. 

 Även om boken berör nazism och radikalisering vill jag påstå att boken handlar minst 

lika mycket om Överstinnans och Överstens destruktiva parförhållande som om nazism. Vi 

ser redan genom att jämföra Överstinnan med Annikki Kariniemis egna halvt biografiska 

roman Ett äktenskaps anatomi, att oerhört många element och scener har fått sin inspiration 

från eller är direkt kopierade från Kariniemis egna berättelse om våldet i hennes och 

Willamos äktenskap. Lapin Kansa-tidningen skriver att Överstinnan skildrar 

socialnationalismens framväxt på 1930-talet i Finland men även våldet som råder i 

parförhållandet.111 Svenska Dagbladet hävdar att Överstinnan kan tolkas som Finland ”som 

gång på gång sargats av sina närmaste och som ibland fattat fel beslut – men som alltid rest 

 
108  Liksom 2019, s.132. 
109 Liksom 2019 s.7. 
110 Rosa Liksom, författare, Helsingfors. Intervju 2020-09-30. 
111 Leena Talvensaari, ”Rosa Liksom kirjoitti fasismista ja käytti kehyksenä Annikki Kariniemen elämää – 

Everstinna-romaani dramatisoidaan Rovaniemen teatteriin”, Lapin Kansa 24.11.2017,  
https://www.lapinkansa.fi/rosa-liksom-kirjoitti-fasismista-ja-kaytti-kehykse/103990 (4.11.2020). 
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sig igen”.112Kuiske-tidingen skriver att Överstinnan skildrar nazism men att våldet och 

tyrannin i parförhållandet är det mest centrala temat.113 Jag påstår att romanen handlar mera 

om våld och Överstinnans liv än vad den skildrar nazismens framväxt. Precis som Salonen 

hävdar i sin Kandidatuppsats är Överstinnan en slags överlevnadshistoria - den visar hur 

Överstinnan överlevde både den våldsamma krigstiden men även våldet i hemmet. 

Överstinnans psyke och hennes förhållanden – allt det som så starkt är baserat på Annikki 

Kariniemi – tar över i romanen. Även om Liksoms syfte kan ha varit att skriva om nazism blir 

resultat ändå att romanen handlar om våldet i hemmet, om Överstinnans psyke och om hur 

hon överlevde 

 För att återvända till frågan om till vilket syfte romanen skrevs kan vi konstatera att 

den skrevs för att påminna oss om hur mänskligt och lätt det är att radikaliseras och att vi 

måste motarbeta det. Romanen visar hur gränserna mellan den som förtrycker och den som 

blir förtryckt är mycket vaga. Det kunde lika gärna vara vi som blir förtryckta – det finns 

ingen regel och orsak som gör det acceptabelt att förtrycka och förgöra en viss 

människogrupp. Ytterligare skildrar romanen livet på 1930–60-talet i Finland samt låter oss 

förstå dynamiken och mentaliteten i våldsamma parförhållanden på ett bättre sätt, vilket även 

kommer fram i Bella Salonens analys. Den fiktiva romanen är därmed inte enbart skriven för 

att blotta Annikki Kariniemis privatliv men berättelsen är ytterst präglad av Annikki 

Kariniemis livshistoria. 

 

 

3.1 So what, riktig fiktion och författarens moraliska ansvar 

 

 

Guy Gavriel Kay hänvisar i sin artikel till kritikern Jonathan Dee som menar att i riktig fiktion 

ska författaren kunna skapa berättelser och karaktärer – inte låna dem från det verkliga 

livet.114 Rosa Liksom påpekar dock att hon ”aldrig har träffat en författare som skulle skapa 

karaktärerna från noll, det är ganska svårt”.115 ”De är alltid mer eller mindre 

verklighetsbaserade”, tillägger hon. För Liksom måste ”riktig fiktion” basera sig på en verklig 

bakgrund.116Att en roman är baserad på en verklig person, verkliga händelser eller tid, ger för 

 
112 Clara Block Hane, “Brutalt om Finlands våldsamma historia”, Svenska Dagbladet 5.3.2019, 

https://www.svd.se/brutalt-om-finlands-valdsamma-historia (26.12.2020). 
113 Jenny Prokkola, ”Voiko sodan ja raukkauden julmuudet antaa anteeksi?”, Kuiske 3.11.2017,  

https://kuiske.fi/everstinna/ (17.12.2020). 
114 Kay 2009. 
115 Liksom 2020. 
116 Liksom 2020. 
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Liksom en ”stadig grund” och en ”möjlighet” för ”riktig fiktion”. ”Om grunden inte är stabil 

och tidslinjen inte stämmer så blir det inte bra fiktion”. ”Riktig fiktion” måste enligt Liksom 

vara trovärdig. Kanske detta också kan vara en orsak till att det uppstått en pandemi av att 

använda verkliga personer till att skapa fiktion. Deras berättelser berör oss på ett djupare plan 

eftersom de känns äkta. Grunden är för skapandet av fiktion är stabil. 

 Liksom menar ytterligare att vi ”måste minnas att författaren alltid skriver om sig 

själv. Även om du gör det genom någon annans liv så kan du aldrig komma in i någons 

huvud”117 – veta vad de känner och tänker. Detta går att koppla till Guy Gavriel Kays kritik 

av The New York Times recension av Joyce Carol Oates Blonde – en fiktiv berättelse om 

Marilyn Monroe. Recensionen hyllade den inblick i Marilyn Monroes ”true inner world”118 

som läsaren fick genom romanen. Kay hävdar att romanen Blonde kan omöjligen skildra ”the 

true inner world” av Marilyn Monroe. Precis som Rosa Liksom omöjligen kan veta vad 

Annikki Kariniemi kände eller tänkte.   

 I intervjun reflekterar Liksom över den etiska problematiken med att skriva en roman 

baserad på Kariniemi på följande vis:  

 

 Det är inte en lätt fråga, speciellt om det handlar om en levande person. Nu var det ju som tur så att 

[den här romanen berör en] sedan länge död person och även alla hennes närmaste släktingar är 

döda […] Vad som gjorde det lättare – om vi tänker på moralfrågan – så var det att Annikki var en 

offentlig person. Speciellt var hon den gula pressens favorit, och i dagstidningarna berättade hon 

mycket om alla sina äktenskap, och så hade hon skrivit romanen Ett äktenskaps anatomi om sitt 

äktenskap. Hon har skrivit – om jag minns rätt – tre memoarer om sitt liv. Memoarerna kan ju vara 

vad de är, men jag har tagit mycket material ur dem – var de så sanna eller ej – och även lagt till 

saker. […] Det var först efter skrivprocessen som jag började fundera på om det var OK att göra så 

här.  Jag har ju skrivit om [målaren Reidar Särestöniemi] redan tidigare. Och… så här har ju 

människor alltid gjort, så här har författare alltid gjort. [Journalisten och författaren] Karo 

Hämäläinen gör så, han har skrivit fiktiva levnadsteckningar om Paavo Nurmi, Väinö Linna och så 

vidare. Hundra tusen författare innan mig och det kommer hundra tusen eller låt oss säga tio 

miljoner författare efter mig att göra… Och så funderade jag på vad jag skulle tänka om någon skrev 

om mig. Sedan tänkte jag att så här har man redan gjort och säkerligen kommer man göra 

levnadsteckningar där jag inte är delaktig på något sätt men so what. Speciellt om jag är död så who 

cares. 

 

 
117 Liksom 2020. 
118 Kay 2009. 
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Rosa Liksoms tankar om att ”författaren alltid skriver om sig själv” drar en stark parallell med 

Eakins teori om att ”all identity is relational”. Om vi accepterar att identitet skapas i 

förhållanden med andra och att vi inte kan dra starka gränser mellan vår identitet och andras, 

kan det ses som moraliskt oproblematiskt att skriva om en annan person. Liksom hävdar dock 

att frågan om det är moraliskt rätt att skriva om en verklig person är svår.  Kariniemi har varit 

död länge vilket gjorde det lättare eftersom romanen då inte kunde såra henne. Detta kan 

kopplas till Rubensteins studie där hon hävdade att fiktionaliserandet av verkliga personer kan 

orsaka stress och ångest för den verkliga personen om hon känner igen sig i texten. 

Överstinnan har på så sätt inte skadat någon.  

 Liksom funderar över hur hon själv skulle uppleva det om någon skrev om hennes liv 

men konstaterar sedan att om hon är död ”så who cares”. Detta drar en parallell tanken om att 

vi inte kan hålla våra livs händelser och fakta som enbart våra efter vår död. Den kanske mest 

intressanta och viktigaste slutsatsen vi kan dra med en grund i Eakins tankar om identitet och 

Rosa Liksoms intervju, är att författaren inte enbart skildrar den verkliga personen utan även 

sig själv. Precis som Liksom även hävdar att ”författare alltid skriver om sig själv” och att 

hon genom Överstinnan skildrar nutiden snarare än 1930–40-talet och Annikki Kariniemi. 

Alla mänskliga upplevelser är i slutändan mycket lika vilket gör att vi kan leva oss in i andras 

livsberättelser och även känna igen oss själva. Genom att skriva om en karaktär baserad på 

Annikki Kariniemi skriver Liksom samtidigt om miljoner andra människor. Om vi granskar 

frågan om författarens moraliska ansvar från denna synvinkel kan det ses som moraliskt 

acceptabelt att skriva om en verklig person. 

 Nu kommer jag granska frågan om författarens moraliska ansvar från ett perspektiv 

där vi inte accepterar tanken om att identitet är relationellt. 

 Baserat på det som Annikki Kariniemis samtida har berättat om henne och att hon 

själv skrivit så mycket om både sitt och Oiva Willamos förhållande samt om sitt och Taisto 

Kaarlo Heikanmaas förhållande, antar Liksom att Kariniemi skulle ha tyckt om att få sin 

historia berättad. ”Självfallet, hon var ju en narcissist”, säger Liksom.119 Det faktum att 

Kariniemi var en offentlig person som själv delade med sig av sitt privatliv gör det lite mer 

moraliskt acceptabelt att skriva om henne. Samtidigt är det vad vi tror att Kariniemi skulle ha 

tyckt inte samma sak som att faktiskt ha samtycke till att skriva en berättelse som följer 

hennes livshändelser extremt noga. Jag hävdar därmed att fiktiva romaner baserade på en eller 

flera verkliga personer aldrig kommer kunna sägas vara moraliskt oproblematiska. De saknar 
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ofta – alltid om personen redan är död – samtycke. Utan samtycke kommer skrivande aldrig 

vara helt moraliskt rätt hur vi än försöker försvara det. Författaren står alltid inför valet om 

vad som är bäst moraliskt och var som är bäst för konsten. Liksom har på ett flertal ställen 

följt det som är bäst för konsten. Att uttrycka misstankar om att Kariniemi blev sexuellt 

utnyttjad av Oiva Willamo när hon var liten kan ses som respektlöst mot Kariniemis men 

även mot Willamos integritet. Här valde Rosa Liksom ”det som passade bäst in i 

berättelsen”120 -  hon behövde inte fundera kring om det verkligen var sant. 

 Vidare får vi inte glömma att romaner är till för att sälja. Det märks då Liksom 

berättar att hon från första början hade skrivit en roman baserad på Oiva Willamos liv där 

hans fru – Överstinnan – bara var en sidokaraktär. Romanen om Översten var nästan helt klar 

då förlaget sade att ”det lönar sig att lämna Oiva Willamo bort helt och hållet och fokusera på 

Överstinnan”.121 ”De tyckte att det fanns så många böcker om Överstar men få om 

Överstinnor”, berättar Liksom. Här kommer problematiken med att tjäna pengar på andra 

människors livshistorier in - som Paul John Eakin även berör i sin studie. Förlaget såg 

Överstinnan som en intressantare karaktär vars sorliga berättelse skulle sälja mer böcker. 

 Det är sant som både Liksom och Kay poängterar att det råder en pandemi av 

användningen av verkliga personer för att skapa fiktion. Försvaret att ”så här har författare 

alltid gjort” räcker dock inte på ett moraliskt plan att berättiga blottandet av en verklig 

persons livshistoria och privatliv.  

 Om vi saknar samtycke kommer skrivandet aldrig vara totalt etiskt. Däremot spelar 

det stor roll hur vi skriver om personen. Det finns aspekter som gör att romanen ändå kan 

accepteras från ett moraliskt perspektiv även om författaren inte har fått samtycke från den 

verkliga personen. Annie Dillard skiver i sin bok An American Childhood (och detta citeras 

även av Lynn Bloom):”While literature is an art, it is not a martial art”.122 Bloom menar att 

författarens attityder och moraliska hållning kan upptäckas genom karaktärer, detaljerna samt 

tonen i romanen. Även om Liksom skildrar mycket intima och grafiska scener och aspekter ur 

Kariniemis liv, är den implicite författaren sympatisk mot Överstinnan. Genom hela 

berättelsen, även om läsaren kan chockeras av Överstinnans val att inleda ett förhållande med 

Tuomas eller över att hon är nazist så förstår läsaren ändå Överstinnan. Precis som Bloom 

säger att om berättelsen är väl skriven kommer läsaren alltid att vara på författarens sida, 
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oberoende av vilken sida detta är. Och Rosa Liksom står på Överstinnans sida. I intervjun 

berättar Liksom: ”Jag ville göra Överstinnan sympatisk. I romanen är jag på bådas sida – både 

Överstens och Överstinnans. Jag dömer inte någondera”.123 Liksom fortsätter med att berätta 

att hon har lämnat bort ”allting om Annikki som hade kunnat skapa sensation”. Annikki 

Kariniemi alkoholiserades i verkliga livet på ett mycket grovt och sorligt sätt. Liksom berättar 

att i Övertorneå där Liksom även växte upp, levde Annikki Kariniemi som en ”outcast” och 

att hon gjorde ”alla möjliga olika crazy saker”.124 Hennes liv var ännu mer händelsefullt och 

vilt än vad det är i romanen. Å ena sidan beklagar Liksom att hon lämnat bort allt detta 

eftersom det ändå hade varit en viktig del av karaktären, men i slutändan ville Liksom göra 

Överstinnan till en sympatisk karaktär. Det faktum att Liksom inte har velat ”orsaka 

sensation” men sin roman drar en parallell till Blooms tankar om att litteratur inte får 

användas till att attackera. Om vi följer Blooms teori kan verket Överstinnan ses som 

moraliskt oproblematisk. Liksom har porträtterat Överstinnan – som är baserad på Annikki 

Kariniemi – på ett sympatiskt sätt och även läsaren får då en sympatisk uppfattning om 

Överstinnan och på så sätt även om Kariniemi. Bloom menar dock att historien inte behöver 

censureras för att vara moraliskt acceptabel medans Liksom ändå valde att utesluta vissa 

aspekter om Annikki Kariniemi då hon skapade Överstinnan. Utan censurering skulle 

romanen enligt Liksom ha väckt sensation.  

  Blooms tes ”stories from the heart must be understood from the heart” är dock 

problematisk i sig eftersom Överstinnan och flera andra böcker kan uppfattas på oerhört 

många olika sätt och författarens ståndpunkt tolkas olika av olika läsare. Jag hävdar dock att 

det går att se skillnaden mellan attack och en icke-censurerande men sympatisk berättarstil.  

 Jag vill också påstå att även läsaren bär ett moraliskt ansvar. Läsaren måste förstå att 

oberoende av hur bra en bok är kan den aldrig bringa till liv en redan död person, presentera 

det förflutna exakt som det var, eller framföra en redan död persons inre värld. En av de stora 

moraliska frågorna med att skriva om en person som har funnits i verkligheten är att 

författaren kanske porträtterar en felaktig bild av personen som läsare sedan tror på. Om den 

verkliga personen redan är död vanhedrar detta den verkliga personens minne. Jag 

argumenterar för att vi måste utgå från att den bild författaren porträtterar alltid är felaktig. En 

bok kan inte göra rättvisa till en person och en dennes hela liv eller hela sanning. Som läsare 

måste vi minnas att alla händelser har flera sanningar. Även om författaren har gjort ett 
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grundligt bakgrundsarbete och intervjuat personer som stod den porträtterade verkliga 

personen nära, har studier visat att minnen inte är exakta kopior av det som hänt utan att 

minnen kan förändras med tiden.125 Om vi nu antar att ingen kan minnas vad som exakt hände 

och att det dessutom inte finns en sanning –  kan författaren då förväntas bära ansvar för att 

faktiskt skildra sanningen? 

 Slutligen vill knyta an till det Paul Eakin tes om att skrivandet ur en annan persons 

synvinkel kan ses som an ”attempt at empathy”.126 Jag vill ytterligare stärka denna tes genom 

att ta upp en studie av Oatley et al som gjordes 2006 i Toronto University.127 Studien visade 

att individer som läste skönlitteratur hade en större empatiförmåga än individer som inte läste. 

När vi läser om olika karaktärer kan vi leva oss in i deras livssituationer och förstå hur det är 

att vara dem även om de bara är fiktiva. Författaren gör samma sak - precis som Liksom 

förklarade att hon som författare måste vara på Överstens och Överstinnans sida då hon skrev. 

I en intervju med Helsingin Sanomat förklarar Liksom vidare hur hon gjorde olika mentala 

övningar och förvandlades till fascist för att kunna förstå hur en vanlig person fylls av 

hat.128Att skriva ett skönlitterärt verk kan på så sätt ses som en empatisk handling – Liksom 

ville förstå hur en fascist tänker. Genom att sedan läsa Liksoms roman känner läsaren i sin tur 

empati för samt förstår Överstinnan och på så sätt även Annikki Kariniemi (som Överstinnan 

är baserad på). Verket behöver inte censureras för att vara moraliskt acceptabelt, men om det 

är berättat från ett sympatiskt, förstående perspektiv kan det även ses som en empatisk 

handling och anses vara moraliskt acceptabelt.  

 Jag började min uppsats med att ifrågasätta om vi har rätt att skriva fiktion om verkliga 

personer eftersom vi i fiktion inte måste hålla oss till sanningen och detta kan skada den 

verkliga personen rykte. Genom att granska Blooms och Doris Lessings tankar om att fiktiva 

skrifter – eller creative nonfiction – är mer moraliskt acceptabla än biografier och akademiska 

texter om samma ämne, har jag även tänkt om i denna fråga. I texter som är skrivna som 

fiktion försöker vi ofta leva oss in i karaktärerna och verkligen förstå hur de resonerade vilket 
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vi inte gör på samma sätt i mer objektivt skriva texter. Därför anser jag inte längre att det 

nödvändigtvis är mer moraliskt problematiskt att skriva fiktion om verkliga personer än vad 

det är att skriva biografier. 

 

3.2 Kritisk granskning av intervjusvaren och vidare forskning 

 

Intervjun med Rosa Liksom ger en inblick i hur hennes skrivprocess såg ut då hon 

konstruerade det fiktiva verket Överstinnan baserat på Annikki Kariniemis livsberättelse. 

Liksoms tankar kring författarens moraliska ansvar och hennes uppfattning om hur det 

påverkade hennes skrivprocess kan inte generaliseras. Andra författare som skrivit liknande 

verk har sina egna, individuella upplevelser och denna uppsats ger ingen allmän inblick i hur 

skrivprocessen ser ut då författare skriver om en verklig person eller om hur författarens 

moraliska ansvar påverkar skrivprocessen. Det är tre år sedan Överstinnan publicerades och 

Liksoms analys över hennes skrivprocess och hur hennes förhållning till det moraliska 

ansvaret påverkade processen, är en efterkonstruktion. Intervjun klargör hur Liksom uppfattar 

sin skrivprocess nu i efterhand. 

 Vad gäller Maija Karusaaris intervju är det omkring 50 år sedan hon senast såg 

Kariniemi och hennes minnesbilder av Kariniemi kan ha ändrats med tiden. Vidare har Maija 

Karusaari läst Rosa Liksoms bok Överstinnan vilket även kan ha påverkat hennes uppfattning 

av Kariniemi.  

 Intervjuerna gjordes på finska och jag har översatt dem till svenska. Under 

översättningsprocessen försökte jag vara noggrann och översätta ordagrant. Vi får dock inte 

glömma att en översättning alltid är en tolkning och därmed kan översättningen även ha 

påverkat förståelsen av intervjusvaren och på så sätt helhetsuppfattning av uppsatsen.  

 Vidare forskning skulle kunna göras genom att intervjua andra författare som skrivit 

fiktion baserat på verkliga personer och se hur de resonerar kring sitt moraliska ansvar och 

hur den kreativa processen har sett ut. Denna forskning skulle sedan kunna jämföras med 

Liksoms intervjusvar. 

3.3 Sammanfattning  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ändrandet av de verkliga personernas namn inte 

skyddar de verkliga personernas identitet i slutändan, ifall flera detaljer ändå stämmer överens 

med de verkliga personernas liv. För att svara på frågan om hur det moraliska ansvarar som 
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författaren själv upplever påverkar hennes skrivprocess, har jag intervjuat författaren Rosa 

Liksom. I Liksoms fall påverkade inte det moraliska ansvaret hennes skrivprocess eftersom 

hon började fundera över de moraliska frågorna först efter att hon hade skrivit klart romanen. 

Liksom valde dock att lämna bort vissa aspekter om Kariniemi för att hon ville göra 

karaktären sympatisk och för att hon med romanen inte vill skapa sensation.  

 För att svara på frågan om författaren har ett moraliskt ansvar då hon skriver fiktion 

om en verklig person, har jag utgått från Eakins och Blooms teorier om vad vi har rätt att 

skriva om andra människor. Om vi accepterar tanken om att identitet är relationellt, kan det 

ses som moraliskt oproblematiskt att skriva fiktion om en verklig persons liv. Om vi däremot 

inte accepterar denna uppfattning om identitet måste vi konstatera att det aldrig kommer vara 

totalt moraliskt oproblematiskt att skriva fiktion om en verklig person ifall vi inte har fått 

samtycke från personen. Däremot kan det uppfattas som moraliskt acceptabelt att ändå skriva 

om en verklig person om vi skildrar personen från ett sympatiskt perspektiv. Detta betyder 

inte att berättelsen måste censureras men den implicite författaren måste vara på karaktärernas 

sida genom berättelsen. Slutligen behöver skrivandet av fiktion baserat på verkliga personer, 

inte nödvändigtvis ses som mer moraliskt problematiskt än skrivandet av biografier. 

 

Tack 

 

Tack Rosa Liksom, för en trevlig och intressant intervju och för att du berättade så öppet om 

hur din skrivprocess sett ut. 

Jag vill även tacka Maija Karusaari för att hon tagit tiden att dela med sig av sina minnen om 

Annikki Kariniemi, Taisto Kaarlo Heikanmaa och Oiva Willamo. 

Källförteckning 

 

 

Intervjuer: 

 

Karusaari, Maija, samtidsvittne, pensionerad apotekare, Helsingfors. Intervju 2020-12-05. 

Liksom, Rosa, författare, Helsingfors. Intervju 2020-09-30. 
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