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1 Inledning 

Barnlitteratur är en viktig och intressant del av litteraturen och den har en lång tradition  

i Sverige. Tidiga barnböcker av till exempel Elsa Beskow, eller Ellen Keys manifest Barnets 

århundrade (1901) blev viktig inspiration för kommande generationer av författare. 

Barnlitteraturforskning utvecklas ständigt, barnböcker undersöks ur olika perspektiv. Många 

forskare pekar på inflytandet från olika andra genrer och en litterär genre som har påverkat 

barnböcker ganska tydligt genom åren är folksagan.
1
 Denna påverkan kan innebära till 

exempel en innehållsmässig inspiration, då barnboksförfattare använder sig av olika motiv 

och mönster som redan är kända från sagor. Men det jag undersöker i min uppsats är själva 

sagoberättandet som grepp och hur dess närvaro i böcker som framställer svåra ämnen som 

sjukdom, död och mobbning kan påverka barnets hantering av sorg.   

 Jag har alltid varit intresserad av barnlitteratur och dess påverkan på barns utveckling. 

I min kandidatuppsats under titeln ”Samspelet mellan text och bild i Lennart Hellsings 

Kanaljen i Seraljen” fokuserade jag på hur illustrationer i bilderböcker stimulerar barns 

fantasi och hjälper dem att förstå bokens innebörd. I den här uppsatsen fortsätter jag att 

undersöka hur form och innehåll påverkar barnlitteraturens läsare. Till min undersökning har 

jag valt två svenska böcker från olika perioder: Astrid Lindgrens roman Bröderna Lejonhjärta 

från 1973 och Fredrik Backmans roman Min mormor hälsar och säger förlåt från 2013. Båda 

två berättar om barn som är inblandade i situationer där de måste hantera olika svåra problem 

och känslor, exempelvis sjukdom, död, mobbning och ensamhet. Men samtidigt innehåller de 

många drag som utgör typiska element i folksagan. Detta faktum gör att det sorgliga 

presenteras på ett intressant sätt. Just denna sammanställning har jag sett som ett mönster  

i barnlitteraturen, men jag har alltid undrat om den fyller en annan funktion än bara en 

stilistisk.            

 I uppsatsen presenterar jag först syftet med min undersökning. I kapitel tre 

sammanfattar jag kort de två böckerna som utgör mitt material och beskriver deras författare 

samt presenterar metoder jag använder mig av. Därefter, i kapitel fyra, gör jag en överblick 

över olika teorier kring genren saga ur ett historiskt perspektiv samt bearbetning av sorg  

i barnlitteratur, särskilt i sagan och fantasy. Kapitel fem ägnar jag åt min analys av olika 

aspekter och delar av berättelser som först och främst visar sagans förekomst i de två 

                                                 
1
 Två väsentliga exempel på dessa forskare från Sverige är Vivi Edström och Maria Nikolajeva. Båda visar i sina 

texter hur vissa element och mönster från sagor används i den moderna barnlitteraturen – se kap. 4.1. 
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analyserade böckerna. Dessutom tror jag att just dessa element tydligast kan visa vilken roll 

sagor och deras element spelar i bearbetning av sorg och andra svåra ämnen i barnlitteratur, 

till exempel sagans placering i berättelsen, karaktärerna, sagovärlden och sjukdom och död. 

Mitt sista kapitel innehåller en slutdiskussion, där jag jämför framställningen av valda 

aspekter i båda böckerna och drar slutsatser av min analys.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur teman som sorg, sjukdom och död skildras  

i barnlitteraturen,
2
 och om sätten att skildra har förändrats med tiden. Brukar man framställa 

sådana ämnen explicit eller försöker man dölja lite av deras ”mörker”? Vad beror skillnader  

i denna framställning på?        

 Vidare är syftet att fokusera på ett särskilt sätt att framställa sorg i litteraturen, 

nämligen genom sagoelement i barnböcker. Jag tror att just detta sätt är ganska populärt och 

effektivt för att gestalta svåra teman för barn, och jag vill granska och jämföra särskilda 

element i två böcker Bröderna Lejonhjärta (1973) av Astrid Lindgren och Min mormor 

hälsar och säger förlåt (2013) av Fredrik Backman. Ingen av dessa böcker är en typisk saga, 

men med hjälp av teoretiska utgångspunkter vill jag visa att de innehåller vissa sagoelement 

och därefter redogöra för hur de utnyttjar sagoprinciper och sagoelement i sin framställning 

av det svåra.           

 Till min analys har jag valt olika aspekter och delar av berättelser, som jag tror kan 

visa vilken roll sagor och deras element spelar i den litterära framställningen av sorg och 

andra svåra ämnen. Jag börjar med att jämföra själva bokens struktur, det vill säga vem som 

är berättaren, hur boken uppdelats i kapitel, och sist, men inte minst, var i boken och hur 

sagan förekommer (om sagoberättandet fungerar som en ramberättelse som går parallellt med 

bokens handling, om det förekommer endast några gånger eller om det kanske är just 

sagoberättandet som utgör berättelsens riktiga handling). Sedan beskriver jag böckernas 

huvudkaraktärer och deras förhållande, hur det utvecklas under romanens förlopp samt vilken 

roll övriga karaktärer spelar i romanen. En viktig fråga jag vill svara på är hur karaktärerna 

förhåller sig till roller som är typiska för sagor.      

 Nästa aspekt är en av de viktigaste, den förekommer ofta i sagor, och hur den 

framställs spelar en väsentlig roll i min analys – jag vill undersöka på vilket sätt sjukdom och 

död beskrivs, om de skildras i den verkliga eller den sagolika delen av berättelsen, om de 

nämns tydligt eller till exempel med hjälp av någon metafor. Ett annat motiv som kan vara 

intressant att granska och jämföra angående sorg är längtan och saknad, både den mest 

uppenbara saknaden efter någon man älskar, och en längtan efter respekt, efter att få känna sig 

viktig och uppskattad. Till sist ska jag också analysera ett av de viktigaste elementen, 

                                                 
2
 Jag vill få en generell uppfattning om hur svåra teman framställs i barnlitteraturen, därför analyserar jag denna 

fråga med endast få utvalda exempel från olika perioder, i och med att det inte är huvudämnet för min analys, 

utan det ska hjälpa mig att placera mina analyserade böcker i någon av trenderna i barnlitteraturen. 
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nämligen sagovärlden. I båda böckerna återfinner man en värld som inte är verklig, där det 

inte bara bor människor utan också övernaturliga varelser, där man räknar tid på ett 

annorlunda sätt eller inte gör det alls och så vidare. Men dessa två världar, Nangijala och 

Landet-Nästan-Vaken, är inte exakt lika, därför kan det bli intressant att jämföra dem. 

 Min jämförande analys kan förhoppningsvis visa om sagor verkligen spelar en viktig 

roll i litteraturens framställning av sorg och andra svåra ämnen. Ingendera av böckerna som 

jag valt tillhör egentligen genren saga, som sagt, men jag vill visa att de inspirerats av sagor 

och sagoelementen räcker till för att betrakta dem som bra exempel på böcker där sagor bidrar 

till att framställa sorg på ett lämpligt sätt för läsare och särskilt för barn. 
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3 Material och metod 

3.1 Material  

Till min analys har jag valt två svenska barnböcker, Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren 

och Min mormor hälsar och säger förlåt av Fredrik Backman. Båda två innehåller vissa 

sagoelement och i båda fallen utspelar sig någon del av berättelsen i en sagovärld. En annan 

anledning till att jag har valt just de böckerna är att de skrevs med fyrtio års mellanrum, den 

förra 1973 och den senare 2013. Det är intressant att analysera likheter och skillnader mellan 

dessa böcker just med tanke på tidsavståndet. När jag läste Min mormor hälsar och säger 

förlåt slog det mig dessutom hur många hänvisningar till Bröderna Lejonhjärta den 

innehåller. Det gjorde mig ännu mer nyfiken och intresserad av att jämföra just dessa två 

böcker och undersöka om Backmans eventuella inspiration gjorde att det finns fler likheter än 

skillnader.          

 Astrid Lindgren sade i en intervju på 1950-talet att ”riktiga sagor handlar om det allra 

viktigaste: om livet och döden, om skillnaden mellan ont och gott, om ’hur svårt det kan vara 

att vara människa’”.
3
 Och det är precis vad dessa två böcker handlar om, så jag kan anta att de 

utgör bra exempel på sagor eller böcker med sagoelement som är ämnet för min analys.  

3.1.1 Astrid Lindgren  

Astrid Lindgren (1907-2002) var en av de allra mest kända svenska författarna. Hennes 

böcker översattes till många olika språk, hennes berättelser överfördes till andra medier, som 

till exempel filmer och tv-serier, och idag finns det knappt något barn i världen som inte hört 

talas om hennes figurer, som Pippi Långstrump eller Ronja Rövardotter. Hon inspirerade 

också många generationer av andra barnlitteraturförfattare, både i Sverige och utomlands. Till 

hennes minne delas ALMA-priset ut varje år, till författare, illustratörer, berättare och 

läsfrämjare, ”för att hedra hennes minne och för att öka intresset för barn- och 

ungdomslitteraturen i världen”.
4
         

 Vad var nyckeln till hennes stora succé? Det finns naturligtvis inte ett entydigt svar på 

denna fråga, men man kan påpeka några aspekter av hennes författarskap som spelade en 

viktig roll i hennes framgång. Först och främst skrev hon om alla möjliga typer av barn, som 

                                                 
3
 Vivi Edström, Astrid Lindgren och sagans makt, Stockholm: Rabén&Sjögren 1997, s. 18. 

4
 Astrid Lindgren Memorial Award, ”Bra litteratur ger barnet en plats i världen och världen en plats i barnet”, 

http://www.alma.se/sv/Om-priset/ (2017-01-30). 

http://www.alma.se/sv/Om-priset/
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växer upp i olika miljöer, får uppleva olika känslor och har olika slags barndom. Som 

Margareta Strömstedt påpekar i sin bok Astrid Lindgren. En levnadsteckning (2003), finns  

i hennes författarskap plats både för: 

det barn som suveränt går på taket med alla auktoriteter – Pippi Långstrump – och till det lydiga och 

harmoniskt välanpassade barn som Lisa i Bullerbyn. Övergivenhetskänslorna hos den olycklige, utsatte 

Bo Vilhelm Olsson i Mio, min Mio måste finnas där, liksom Skorpan Lejonhjärtas harighet och den 

inbilska självsäkerheten hos Karlsson på taket.
5
 

Detta citat visar att nästan alla barn, oavsett deras bakgrund och karaktärsdrag, på något sätt 

kan känna igen sig i Astrid Lindgrens berättelser och lära sig något nytt, för hennes böcker 

bär ofta med sig viktiga budskap, om vänskap, kärlek och hur man hanterar längtan efter 

någon. Hon visade för barn vad som är rätt och vad som är fel, och jag menar inte exakt de 

vedertagna beteendenormerna (man kan ju inte påstå att Pippi uppförde sig enligt dessa 

normer), utan snarare hur man borde behandla sina vänner och familj, och att man kan (och 

egentligen borde) göra absolut allt för sina nära och kära. Lindgrens råd skulle kunna komma 

till nytta också för många vuxna, och somliga läser hennes böcker tillsammans med sina barn. 

Varför skrev Astrid Lindgren inga böcker för vuxna läsare då? Själv argumenterade hon på 

följande sätt: ”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Bara barn skapar 

mirakel när de läser”.
6
 Astrid Lingren verkade också behålla lite av ett barn i sig själv och 

utnyttjade det i sitt skrivande. Hon kom ofta tillbaka i minnet till de lyckliga stunderna av sin 

barndom i Småland och kunde lätt återge sina erfarenheter i böckerna. Tack vare det att hon 

aldrig glömde vad det betyder att vara ett barn lyckades hon locka många unga läsare som 

uppskattade hennes livliga och fantastiska, men ändå fortfarande trovärdiga, berättelser. 

3.1.2 ”Det är nästan som en saga, tycker jag, och lite lite grann som en 

spökhistoria också, och ändå är alltihop sant”7 

Med dessa ord börjar Bröderna Lejonhjärta, en spännande berättelse, mycket rik på både 

härliga och sorgliga inslag. Läsaren lär känna bröderna Jonatan och Karl Lejon när de lever  

i den verkliga världen. Karl (av sin bror kallad för Skorpan) ligger svårt sjuk i sängen och 

försöker förbereda sig för döden. Den enda trösten finner han i sin storebror Jonatan, som 

lovar att efter döden kommer han till ett land kallat Nangijala, där man bor i vackra vita hus 

någonstans i Körsbärsdalen eller Törnrosdalen, rider sin häst, simmar i floden, fiskar och gör 

                                                 
5
 Margareta Strömstedt, Astrid Lingren. En levnadsteckning, Stockholm: Rabén&Sjögren 2003, s. 22. 

6
 Ibidem, s. 200.  

7
 Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta, Stockholm: Rabén&Sjögren 1973, s. 5. 
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många andra ljuvliga saker. Där är det ”lägereldarnas och sagornas tid, [...] och kom man dit, 

så fick man vara med om äventyr från morgon till kväll och om nätterna också”.
8
 Och just 

äventyr har bröderna verkligen gott om, när de sedan hamnar i Nangijala. Några av dem visar 

sig faktiskt vara mycket farliga och kräver ett riktigt mod och förmågan att urskilja vad som 

är rätt och vad som är fel.         

 Bröderna Lejonhjärta kan man räkna som ett exempel på high fantasy-litteratur, för 

den framställer en helt annan värld, som är parallell till den verkliga (det vill säga den andra 

typen av fantasivärldar, enligt Ann Boglinds och Anna Nordenstams typologi
9
), samt 

innehåller övernaturliga varelser, som draken Katla. Men man kan också se tydliga spår av 

sagor i boken. För det första berättar Jonatan om Nangijala vilket genast framkallar tankar om 

sagornas muntliga tradition, för det andra är huvudhjältarna barn som får i uppdrag att rädda 

fantasilandet (Nangijala) från den onde (Tengil och hans trupper). Jonatan och Karl 

Lejonhjärta visar sig vara modiga och klarar sitt uppdrag mycket bra, vilket ansluter till 

strukturalisterna Vladimir Propps och Algirdas Julien Greimas funktioner i sagans 

uppbyggnad, som ”om hjälten ställs inför en svår uppgift klarar han att lösa den”.
10

 Bröderna 

Lejonhjärta berör också typiska ämnen för sagor, nämligen kampen mellan gott och ont, 

sjukdom och död och så vidare. Det kan vara ett bevis på hur mycket den moderna 

fantasylitteraturen inspirerats av folksagornas tradition och motiv.  

3.1.3 Fredrik Backman  

Fredrik Backman (f. 1981) är en svensk författare, bloggare och skribent. Han har skrivit 

krönikor för tidningar som Helsingborgs Dagblad, Moore Magazine och Metro. Sedan 2009 

har han varit en aktiv bloggare. På ett humoristiskt sätt har han berättat om sitt eget liv och 

om det som hänt i världen, men störst fokus har han lagt på sin familj; därför får man läsa 

mycket roliga anekdoter om hans äktenskap och hur det är att ha två små barn hemma. Hans 

son blev faktiskt också en inspiration till en av Backmans första romaner, Saker min son 

behöver veta om världen (2012). Han dubbeldebuterade genom att samma dag ge ut just den 

boken samt En man som heter Ove. Båda romanerna blev en stor succé i Sverige och 

utomlands, särskilt den sistnämnda, vars filmatisering blev nominerad till en Oscar för bästa 

icke-engelskspråkiga film 2017. Backman har hittills skrivit åtta böcker, efter debutromanerna 

kom också Min mormor hälsar och säger förlåt (2013), Britt-Marie var där (2014), Björnstad 

                                                 
8
 Lindgren, Op. Cit., s. 7. 

9
 Se kap. 4.2. 

10
 Vivi Edström, Barnbokens form, Stockholm: Rabén & Sjögren 1980, s. 20–21.  
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(2016), Och varje morgon blir vägen hem längre och längre (2017), Ditt livs affär (2017) och 

Vi mot er (2017), alla utgivna på Forum Bokförlag.
11

 Som journalisten Sam Sundberg skrev i 

Dagens Nyheter, präglas Backmans romaner av hans ”kaxiga stil, som hoppar mellan det 

crazykomiska och det gråtmilda. [...] Den ohöljda glädjen i de språkliga utsvävningarna 

smittar och de sentimentala dragen balanseras skickligt med avväpnande humor”.
12

 Hans 

böcker påminner om varandra stilmässigt, men var och en handlar om olika ämnen. Alla 

framställer dock relationer mellan människor och brukar göra ett stort intryck på läsare, och 

det är kanske därför Fredrik Backman är så populär just nu. Siffrorna bevisar det också – 

2015 befann han sig på tredje plats på listan över de författare som gjorde största vinsten, 

strax efter Jonas Jonasson och Jonas Gardell.
13

       

 Fredrik Backman har alltid varit intresserad av sagor. Redan som barn upptäckte han 

den härliga gåvan och möjligheten som fantastiska berättelser ger sina läsare – att kunna fly 

från verkligheten och leva i sina drömmar. Det berättade han i sitt program i Sommar i P1, 

den 30 juli 2017. Det som är intressantast ur mitt perspektiv är hans attityd till Astrid 

Lindgren, i och med att jag jämför just deras böcker och tidigare var inne på att Backman kan 

ha inspirerats av Lindgren. När han pratade om sin kärlek till sagor och historier sa han: ”Jag 

älskade Astrid Lindgren också, för mamma läste Bröderna Lejonhjärta för mig och jag minns 

att jag tänkte: wow!”
14

 Backman propagerar för Lindgren bland barn och ungdomar och på 

senaste Bokmässan i Göteborg 2017 utdelade han 600 exemplar av Bröderna Lejonhjärta till 

barn. Varje bok innehöll hans brev till läsaren där det bland annat stod:  

Den är skriven av Astrid Lindgren, min favoritmänniska. Jag har aldrig träffat henne men när jag var liten 

var hon min bästa vän. Jag hade svårt att få vänner, jag kände mig väldigt konstig, men Astrids böcker 

lärde mig att det är okej. Att ibland är det till och med ganska bra att vara ett konstigt barn.
15

  

Efter sådana yttranden kan man inte tvivla på att Fredrik Backman påverkades mycket av 

Lindgren, och några av hans böcker (Min mormor hälsar och säger förlåt) kan ha inspirerats 

av hennes författarskap.         

 Till skillnad från Astrid Lindgren skriver dock Backman också för vuxna läsare. Jag 

tror till och med att hans bok Min mormor hälsar och säger förlåt som egentligen är riktad till 

                                                 
11

 Bokförlaget Forum, ”Fredrik Backman”, http://www.forum.se/forfattare/b/fredrik-backman/ (2018-02-06). 
12

 Sam Sundberg,”Min mormor hälsar och säger förlåt. För mycket av allt – på ett härligt vis.”, Dagens Nyheter 

2013. https://www.svd.se/for-mycket-av-allt--pa-ett-harligt-vis (2017-02-06).  
13

 Greta Thurfjell, ”De är författarna som gjorde största vinsten”, Dagens Nyheter 2016. 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/de-ar-forfattarna-som-gjorde-storsta-vinsten/ (2017-002-06). 
14

 Sommar&Vinter i P1, ”Fredrik Backman”, Sveriges radio, 2017-07-30.  
15

 Andreas Göransson,”Succéförfattaren gör det igen – bjuder barn på gratis bocker.” Göteborgs-Posten 2017. 

http://www.gp.se/n%C3%B6je/succ%C3%A9f%C3%B6rfattaren-g%C3%B6r-det-igen-bjuder-barn-p%C3%A5-

gratis-b%C3%B6cker-1.4670323 (2017-09-30). 

http://www.forum.se/forfattare/b/fredrik-backman/
https://www.svd.se/for-mycket-av-allt--pa-ett-harligt-vis
http://www.dn.se/arkiv/kultur/de-ar-forfattarna-som-gjorde-storsta-vinsten/
http://www.gp.se/n%C3%B6je/succ%C3%A9f%C3%B6rfattaren-g%C3%B6r-det-igen-bjuder-barn-p%C3%A5-gratis-b%C3%B6cker-1.4670323
http://www.gp.se/n%C3%B6je/succ%C3%A9f%C3%B6rfattaren-g%C3%B6r-det-igen-bjuder-barn-p%C3%A5-gratis-b%C3%B6cker-1.4670323
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barn och ungdomar, kan läsas av vuxna också, och trots att de flesta i boken kallas för 

”smarthuvuden i den riktiga världen, som inte begriper bättre”,
16

 kan de ändå motta den här 

historien på ett djupare plan.  

3.1.4 ”Alla sjuåringar förtjänar superhjältar. Och den som inte håller med om det 

är faktiskt helt dum i huvudet”17 

Så lyder början av Min mormor hälsar och säger förlåt av Fredrik Backman. Det är ”en 

normal roman om annorlunda människor. Eller möjligen tvärtom”,
18

 som det står på bokens 

baksida. Den här beskrivningen kan vara lite förvirrande, men den karakteriserar hela boken. 

Huvudpersonerna är Elsa och hennes älskade mormor. Berättaren presenterar dem med 

följande ord: 

Elsa är sju år gammal, fast snart åtta. Hon är inte speciellt bra på att vara sju år gammal, hon vet det. Hon 

vet att hon är annorlunda.[...] Mormor är sjuttiosju år gammal. Fast snart sjuttioåtta. Hon är inte speciellt 

bra på att vara det heller.
19

  

De båda känner sig inte accepterade av sin omgivning, eftersom de inte verkar passa till roller 

som familjen och samhället utsett dem till. Elsa är mycket intelligent och mogen, hon 

intresserar sig för många saker som hon inte borde bry sig om som barn, medan mormor 

absolut inte vill foga sig i livet som pensionär, hon är pigg och bryr sig inte alls om vad andra 

kommer att säga. Det resulterar i många olika, mer eller mindre roliga äventyr som både Elsa 

och mormor upplever. En sak är dock säker: båda två älskar varandra och stödjer varandra  

i att vara annorlunda. Elsa går igenom en svår period i sitt liv, hon blir mobbad  

i skolan, hennes föräldrar har skilt sig och nu är hennes mamma gravid och börjar ett nytt liv 

med sin sambo. För att hjälpa Elsa hantera det börjar mormor berätta fantastiska historier om 

en sagovärld Landet-Nästan-Vaken, som består av sex kungariken och där det bor prinsessor 

och riddare, worsarna, snöänglarna och molndjur. Hon lär Elsa ett hemligt språk, för det är 

någonting ”alla mormödrar måste ha med sina barnbarn eftersom det faktiskt är lag på det”,
20

 

som hon brukar säga. I Landet-Nästan-Vaken upplever de underbara stunder, och Elsa får 

vara en modig riddare – något hon inte erfar i den verkliga världen. Mormors sagor fungerar 

som en tillflykt från det som är jobbigt. Men plötsligt dör hon – och Elsa är helt ensam nu. 

Hur ska hon leva utan sin mormor, sin enda vän? Snart visar det sig dock att mormor ändå 

                                                 
16

 Fredrik Backman, Min mormor hälsar och säger förlåt, Stockholm: Bokförlaget Forum 2013, s. 256. 
17

 Ibidem, s. 7. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem, s. 14. 
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inte lämnade sin dotterdotter ensam, hon gav henne en viktig uppgift, och Elsa som en modig 

riddare måste uppfylla den.         

 Min mormor hälsar och säger förlåt är inte ett lika typiskt exempel på fantasylitteratur 

som Bröderna Lejonhjärta. Här utspelar sig den största delen av berättelsen i den verkliga 

världen, där allt är vanligt. Den fantastiska sagovärlden finns endast i mormors sagor och 

därmed i Elsas huvud, men det behöver inte innebära att den är mindre värdig eller intressant, 

tvärtom. Landet-Nästan-Vaken är fylld med spännande händelser, och där bor olika 

övernaturliga varelser, som exempelvis worsarna och snöänglarna. Just alla dessa påhittade 

namn och termer som worsarna eller mjeväret som används av mardrömsjägare för att döda 

mardrömmar tyder på att man ändå kan tala om fantasylitteratur i det här fallet. Men till 

skillnad från Bröderna Lejonhjärta skulle den här boken kunna klassificeras som den tredje 

typen av high fantasy-böcker enligt Boglinds och Nordenstams typologi,
21

 nämligen där det 

finns en vanlig och verklig värld med bara några fantastiska inslag. Däremot kan man märka 

ganska tydliga anspelningar på sagotraditionen, precis som hos Astrid Lindgren. Först och 

främst får Elsa lyssna på sin mormor som berättar sagor om Landet-Nästan-Vaken – alla 

historier presenteras muntligt, precis som folksagor brukade spridas. Sagor hyllas särskilt 

mycket i ett kungarike, Miamas. Där ”är fantasi valuta, istället för att köpa något för mynt kan 

man köpa det för en bra historia. [...] I Miamas är varje bok en förmögenhet, varje saga en 

miljon”.
22

 Läsaren får således bokstavligen veta hur viktiga sagor är. Dessutom hittar man 

också i den här boken vanliga ämnen som berörs i sagor, det vill säga kampen mellan gott och 

ont, död och sjukdom och så vidare. Man kan till och med spåra parfunktioner som jag 

beskriver i ett annat kapitel,
23

 exempelvis den med ett speciellt uppdrag som huvudpersonen 

måste hantera för att historien skall sluta på ett lyckligt sätt. Omständigheterna under vilka 

Elsa och bröderna Lejonhjärta måste uppfylla sin uppgift är visserligen annorlunda, men 

själva principen gäller fortfarande.         

 Det går inte att entydigt säga vilken genre denna bok tillhör. På bokhandelshyllor kan 

man hitta den i avdelningen ”samtida skönlitteratur”, som är en omfattande benämning och 

inte konkret visar vem boken ska läsas av. Den är som sagt inte ett typiskt exempel på 

fantasylitteratur eller saga, men den innehåller påfallande drag av just dessa två genrer. 

Samtidigt berättar den en historia som kan vara intressant för både vuxna och barn, så läsarens 

ålder kan inte heller användas för att klassificera boken enligt en viss genre. Därför skulle jag 

                                                 
21

 Se kap. 4.2. 
22

 Backman, Op.Cit., s. 21. 
23

 Se kap. 4.1.1. 
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själv vilja kalla den för ett bra exempel på allålderslitteratur,
24

 en skicklig kombination av en 

barnbok, en fantastisk berättelse (kanske till och med en äventyrsroman) samt en roman om 

förhållanden mellan människor i ens närmaste omgivning, det vill säga familjemedlemmar 

och grannar.
25

 Backman skildrar alla karaktärer, och var och en har en unik personlighet som 

är intressant att läsa om och följa.  

3.2 Metod 

Den metod som jag använder mig av i uppsatsen är dels en närläsning och en jämförande 

analys av bägge böckerna, med valda aspekter som utgångspunkter, och dels en motivstudie. 

Jag har bestämt mig just för dessa metoder eftersom de låter mig undersöka både på vilket sätt 

sagoelement används i böckerna, som själv inte tillhör genren saga, om det finns några 

likheter eller skillnader, och vad de får för effekt. Jag menar att användning av sagoelement  

i barnböcker som handlar om svåra ämnen inte är en slump, tvärtom tror jag att det är ett 

genomtänkt grepp, en strategi för att introducera det svåra för barn. Därför vill jag också 

genomföra en kort motivstudie av sorg genom att undersöka hur sorgliga livshändelser 

(däribland sjukdom, död, mobbning) framställs i barnlitteraturen överhuvudtaget och särskilt  

i böckerna jag har valt till min analys, Bröderna Lejohjärta och Min mormor hälsar och säger 

förlåt. 

                                                 
24

 För att få veta mer om begreppet ”allålderslitteratur” eller, som det också kallas, ”de gränslösa böckerna” 

hänvisas läsaren till AnnaKarin Kriströms bok De gränslösa böckerna. Allålderslitteratur i Sverige under 1960- 

och 1970-talet (2006), där hon dessutom beskriver skillnader mellan dubbelt och samtidigt tilltal. 
25

 I uppsatsen refererar jag dock till Min mormor hälsar och säger förlåt som en barnbok för att underlätta 

jämförelsen med Bröderna Lejonhjärta. Med tanke på bokens största läsargrupp, koppling till sagan och 

huvudkaraktärens ålder tycker jag att denna strategi är berättigad. 
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4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Sagan  

Av olika teorier kring genren saga och fantasy i den litteraturvetenskapliga forskningen har 

jag valt dem som kan fungera bäst som utgångspunkter för min analys. I detta kapitel 

presenterar jag dessa teorier för att sedan kunna applicera dem på mina analyserade böcker 

och se om man verkligen kan säga att de innehåller vissa sagoelement och vad det har för 

effekt. 

4.1.1 Sagan som genre 

För att kunna analysera sagans påverkan och olika sagoelement i de två böckerna måste man 

först förstå vad begreppet saga innebär. Idag associerar säkert många sagan med de 

fornnordiska texterna om de första invånarna på Island, och det väcker inte så stor förvåning – 

till och med i Svenska Akademiens Ordbok står just detta som en av ordets betydelser.
26

 I Per 

Petersons Sagans teorier hittar man en definition, vars första del också skulle kunna gälla den 

saga som beskriver livet på det medeltida Island, nämligen att det är ”en flerepisodisk 

berättargenre, uppbyggd kring en serie av logiska händelser, som utspelas i skilda tider och 

rum”.
27

 Senare får man dock veta att i en saga ”saknas ofta någon anknytning till en faktisk 

verklighet”,
28

 och det stämmer inte med den fornisländska sagans princip.   

 Den typ av saga som dyker upp i böckerna jag valt och som jag ska arbeta med i min 

uppsats är besläktad med folksagan.
29

 I de analyserade böckerna har den form av en berättelse 

för barn, ofta förknippad med en äventyrshistoria, som tack vare sina fantastiska hjältar och 

spännande händelser utgör en attraktiv läsning för barn samt behåller sin viktigaste uppgift, 

nämligen att moraliskt uppfostra barn. Bruno Bettelheim (1903-1990), en amerikansk 

psykolog och pedagog, påpekar i sin bok Sagans förtrollade värld (1989) just barnets behov 

att förstå sig själv och världen det omges av, att inse skillnaden mellan gott och ont och så 

vidare.  

Just emedan barnen ofta tycker att livet är förvirrande måste de få chansen att förstå sitt jag i denna 

komplicerande värld där de skall finna sig tillrätta. För att kunna detta måste de få hjälp att få 

sammanhang i sitt kaos av känslor.[...] De behöver [...] en moralisk uppfostran, som taktfullt och 

                                                 
26

”Saga”, SAOB = Ordbok öfver svenska språket utgifven af Svenska Akademien, 1893–. Lund: AB Gleerupska 

Universitetsbokhandeln. Jämte motsvarande databas OSA 

http://www.saob.se/artikel/?seek=saga&pz=1#U_S1_120564  
27

 Per Peterson, Sagans teorier, Uppsala: Uppsala Universitet 1997, s. 1. 
28

 Ibidem. 
29

 Se kap. 4.1.2. 

http://www.saob.se/artikel/?seek=saga&pz=1#U_S1_120564
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endast på indirekt väg visar fördelarna av ett moraliskt handlande, inte genom att komma med 

abstrakta etiska begrepp utan genom sådant som barnet uppfattar som handgripligt riktigt och därför 

meningsfullt för egen del.
30

 

Just sagan, tack vare bland annat sina metaforiska sätt att framställa verkligheten, kan vara ett 

optimalt medel för att förklara det svårbegripliga i livet. Ibland kan den fungera till och med 

på ett bättre sätt än vad föräldrar eller lärare skulle göra – genom att kunna känna igen sig  

i sagans figurer och händelser skapas det ett slags förtroende som barnet kanske inte har för 

vuxna, i alla fall inte i samma utsträckning. Det är därför man observerar sådana åter-

kommande motiv i sagorna som exempelvis sökande, kamp mellan gott och ont, död eller 

sjukdom hos någon familjemedlem. Sagohjälten som oftast också är ett barn eller en tonåring 

får en svår uppgift att hantera ensam eller med hjälp av en vän. Under sagan får läsaren, det 

vill säga barnet, iaktta hur sagohjälten utsätts för många obehagligheter och besvär, men ändå 

uthärdar allt och vinner till slut – ett tecken på att även om något verkar vara hopplöst i början 

går det att besegras, om man bara anstränger sig tillräckligt mycket.    

 Varje saga är lite annorlunda och framställer olika karaktärer, ställen och perioder, 

men man kan ändå spåra något mönster eller någon struktur. Litteraturvetaren Vivi Edström 

(f. 1923), skriver i sin bok Barnbokens form att visserligen finns det otaliga möjliga scenarier 

i en saga, men genren har också sina principer, och en av de mest kända är den så kallade 

”tretalsregeln: berättelsen byggs upp till en stegring och når ett maximum av spänning i tre 

stora kliv”.
31

 Sagan visade sig vara ett tacksamt objekt också för andra analyser med en 

strukturalistisk approach. Vladimir Propp (1895-1970), den ryske strukturalisten som 

fokuserade på sagans uppbyggnad, hävdade att i varje saga finns det några fasta element – 

händelser som påverkar sagans förlopp. Han kallade dem för funktioner och beskrev 31 av 

dem, exempelvis ”hjältens uppbrott från sitt hem för att axla en svår uppgift” eller ”hjälten 

återkommer hem som segrare”.
32

 En annan strukturalist A. J. Greimas (1917-1992) minskade 

antalet funktioner presenterade av Propp till 20, genom att poängtera att vissa av dem  

”[...] uppträder parvis och i grupper. Exempel på en parfunktion är: om hjälten ställs inför en 

svår uppgift klarar han att lösa den”.
33

 Just det att bilda par av sagans funktioner knyts också 

till en annan teori av strukturalismen, nämligen den om binära oppositioner.
34

 Sådana 

                                                 
30

 Bruno Bettelheim, Sagans förtrollade värld. Folksagornas innebörd och betydelse, (övers. Disa Törngren), 

Viborg: Norstedts 1989, s. 11.  
31

 Edström, 1980, Op. Cit., s. 20 – 21.  
32

 Ibidem. 
33

 Ibidem.  
34

 Teorin om binära oppositioner, det vill säga den universiella logiken av dualismer, tillhör en av de viktigaste 

principerna hos Franska Strukturalister. Claude Lévi-Strauss, en av deras mest kända representanter, inspirerades 
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kontraster som svart-vitt, gott-ont, ljus-mörker och så vidare är jämväl typiska för sagan, 

kanske därför att de förtydligar berättelsens innebörd och gör den ”barnvänlig”, som Vivi 

Edström uttrycker det, så att sagans moral blir lätttillgänglig och förstådd av de unga 

läsarna.
35

 Vikten med dualismer, i synnerhet i folksagan, betonar också Anna Birgitta Rooth 

(1919-2000), en svensk etnolog, som skrev att ”motsättningarna i sagan, t ex mellan olika 

karaktärer, behövs för att driva händelseförloppet framåt. Kontrastverkan är 'ett episkt 

nödvändigt drag' i folksagan”.
36

 

4.1.2 Sagans källor 

En viktig aspekt av sagan som genre är inte bara dess struktur och funktion, utan också dess 

härkomst som i stort sett avgjort hur sagan betraktas idag. Nuförtiden förknippas barnsagor 

med dem som skrevs av Hans Christian Andersen eller Elsa Beskow. Men deras berättelser 

räknas in i subgenren konstsaga. Begreppet introducerades i Tyskland i början av 1900-talet 

som Kunstmärchen.
37

 Konstsagor har de drag jag beskrev tidigare, men det finns två särskilda 

kännetecken som låter dem skiljas från andra sagor, nämligen att de skapats av en författare, 

vars namn man känner till från början och att de ”aldrig haft någon plats i den muntliga 

traditionen”.
38

 Litteraturforskaren Eva Nordlinder (f. 1958) nämner fem kriterier som en 

konstsaga måste uppfylla, nämligen att den ska:  

vara signerad, dvs ha publicerats med angivande av författarnamn, [...] vara en löpande berättelse skriven 

på prosa, [...] innehålla något övernaturligt inslag, [...] ansluta till någon av de tidigare refererade folkliga 

prosaformerna[...] eller ha en form som, om den ej direkt ansluter till folklig diktning, är accepterad inom 

det romantiska och/eller barnpedagogiska sagoförfattandet.
39

 

Den typ av saga som man känt till i många århundraden och som inspirerat hundratals 

historier och berättelser, bland annat konstsagor, kallas för folksaga. Enligt Norstedts 

uppslagsverk är folksagan en ”kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten [...] 

                                                                                                                                                         
av lingvister från Pragskolan som använde binära oppositioner för att förklara konceptet av fonem i språket. 

Lévi-Strauss såg på binära oppositioner som motsatspar som sammanställda kunde skapa en ny mening; 

relationen mellan motsatta element var lika viktig som själva elementen. Han studerade till exempel par som liv-

död och natur-kultur. Teorin om binära oppositioner är mycket universiell och kan användas i olika 

vetenskapsgrenar. Paul A. Erickson, Liam D. Murphy, A History of Anthropological Theory, Toronto: University 

of Toronto Press 2016, s. 85. 
35

 Edström, 1980, Op. Cit., s. 20 – 21. 
36

 Eva Nordlinder, Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom, Stockholm:Bonniers 

Juniorförlag AB 1991, s. 18. 
37

Ibidem, s. 21. 
38

 Peterson, Op. Cit., s. 3. 
39

Nordlinder, Op. Cit., s. 25. 
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vars innehåll betraktats som osannolikt och diktat”.
40

 Just det att folksagor förts fram i många 

generationer bara i en muntlig form ledde till att idag kan man inte säga vem som var deras 

upphovsmän eller när exakt de skapades.       

 Däremot finns det några dokument som låter forskare spåra folksagornas historia. Ett 

exempel på ett sådant dokument är en papyrusrulle från ungefär 1700 f. Kr. som hittats  

i Egypten och som bevisar att farao Cheops redan cirka ett tusen år tidigare hade sagoberättare 

på sitt hov. Det skulle betyda att sagans ursprung kan dateras till för fem tusen år sedan. 

Intressant nog kan man också upptäcka att de bevarade egyptiska sagorna innehåller samma 

motiv som folksagor berättade i Europa eller Asien, och som kan spåras också i nutidens 

berättelser, exempelvis sagan om De två bröderna som man kan hitta på British Museum  

i London.
41

 I den sagan ser man en motiv som Bruno Bettelheim beskriver som 

återkommande i ”sagor om två bröder”:  

I dessa sagor [...] står den bror som stannar hemma och den bror som ger sig ut på äventyr på magiskt sätt 

i förbindelse med varandra. När den äventyrlige brodern råkar illa ut för att han har följt sina lustar och 

blundat för farorna, drar den yngre brodern ut för att rädda honom, och sedan han lyckats med det lever 

de båda lyckliga tillsammans.
42

 

Detta citat visar att de ursprungliga sagorna har blivit en inspiration för senare författare,  

i detta fall Astrid Lindgren och hennes Bröderna Lejonhjärta. Både titlar och innehåll liknar 

varandra mycket.         

 Folksagornas källor kan man naturligtvis finna inte bara i antika Egypten, utan också  

i andra delar av världen – Grekland och Rom, Orienten, och sedan också i medeltidens 

Europa, där den katolska religionen utgjorde en viktig och påfallande del av den muntliga 

traditionen.
43

 Sagorna i medeltidens Europa handlade dock huvudsakligen om riddare och 

deras hjältedåd som de utförde för Guds och sin herres skull. Ett stort inslag utgjorde keltiska 

berättelser, som påverkade inte bara det brittiska traditionsområdet, utan även Bretagne  

(där många kelter bosatte sig) och därefter hela Europa. De viktigaste verken var Chanson de 

geste och Roman Breton
44

. Det första verket innehåller den välkända Rolandsången, medan  

                                                 
40

 ”Folksaga”, Norstedts uppslagsverk, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folksaga, 

(2016-12-08).  
41

 Peterson, Op. Cit., s.3. 
42

 Bettelheim, Op.Cit., s. 111. 
43

 Peterson, Op. Cit., s. 4–5. 
44

 Chanson de geste är namnet på fornfranska hjältedikterna, som dateras till 1000–1300-talet. De hyllar Karl 

den store och hans riddare som kämpade för Gud och den kristna tron. Roman Breton är en av subgenrer av den 

franska hovromanen och kallas också för riddarroman. Begreppet omfattar olika berättelser om riddare i 

medeltida Frankrike (ungefär på 1000–1100-talen), där förutom hovlivet och riddaräventyr förekommer också 

sagolika varelser, som till exempel fëer, jättar, häxor och så vidare. För att få veta mer om den medeltida franska 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folksaga


18 

 

i det andra kan man hitta sagor om kung Arthur eller Tristan och Isoldesagan. Att det keltiska 

inslaget spelade en stor roll i den europeiska kulturen och sagotraditionen kan man lätt avgöra 

med tanke på att Chanson de geste blev ett namn på hela genren, det vill säga började omfatta 

alla sånger om hjältedåd; medan sagorna om Arthur och Tristan och Isolde fick oräkneliga 

nya versioner i olika former.
45

        

 Folksagorna blev ett objekt av intresse för nästan alla romantiker i slutet av  

1700-talet och under 1800-talet, som fokuserade på sina nationers historia och folkliga 

tradition. Det var en inledning till forskning kring folksagorna då man började samla ihop 

olika muntliga berättelser i form av sagoböcker. De mest kända europeiska samlingarna är de 

som gjordes av Bröderna Grimm i Tyskland och Charles Perrault i Frankrike. Det är 

märkvärdigt att båda samlingarna innehåller sagan om Rödluvan eller Askungen, vilket kan 

tyda på att sagomotiv var gemensamma även för de kulturområden som befann sig långt ifrån 

varandra. När det gäller insamling av sagor i Sverige kan man nämna fyra personer, som 

gjorde stora insatser just i detta forskningsområde, nämligen Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 

(1818-1889), Nils Gabriel Djurklou (1829-1904), August Bondeson (1854-1906) och Eva 

Wigström (1832-1901).
46

 De samlade sagor och folkliga berättelser som var mest populära  

i deras hembygder och de landskap de kom ifrån, vilket också gav en intressant insikt  

i sagotradition i olika delar av Sverige. Deras verk var mycket viktiga för det svenska folket, 

och Djurklous Sagor och Äfventyr, berättade på landsmål (1883) med Carl Larssons 

illustrationer ”fick av de flesta ett mycket varmt mottagande som en exposé över den svenska 

sagotraditionen”.
47

         

 Folksagorna blev också en stor inspiration för författare som ville skapa sina egna 

sagoberättelser, men ofta använde sig av motiv som redan förekommit i den muntliga 

traditionen. De så kallade konstsagorna har skrivits av framstående författare i många år. I den 

nordiska litteraturen kan man nämna Hans Christian Andersen, Zacharias Topelius och Elsa 

Beskow, som på sätt och vis inledde traditionen av konstsagoskrivandet i Skandinavien. Efter 

dem kom också andra sagoförfattare som Astrid Lindgren med sina sagolika romaner  

Nils Karlsson Pyssling (1949), Mio, min Mio (1954), Bröderna Lejonhjärta (1973) eller 

Ronja Rövardotter (1981), Ronny Ambjörnsson (f. 1936) som gav ut en sagosamling Sagor 

                                                                                                                                                         
legend- och romantradition, hänvisas läsaren till Hans Hertel (red.), Litteraturens Historia. Del 2 Medeltiden, 

Stockholm: P.A. Norstedt&Söners Förlag 1985. 
45

 Peterson, Op. Cit., s. 7–8. De olika former jag pratar om är bland annat nya verk som återberättar dessa 

historier samt adaptioner till filmer och serier för både barn och vuxna. 
46

 Ibidem, s. 9. 
47

 Ibidem. 



19 

 

(1973), illustrerad av Maria Blomberg, och Sonja Åkesson (1926-1977) som skrev en 

diktsamling under titeln Sagan om Siv (1974).
48

 

4.1.3 Sagans kategorier 

På 1800-talet blev det tydligt för forskare att det finns olika typer av folksagor, och trots att de 

tillhör samma genre är den inte homogen. Efter några decennier började 

klassificeringsarbeten, som skulle hjälpa till att ställa folksagorna i ordning. En viktig insats 

gjordes av den svenske folklivsforskaren Carl Wilhelm von Sydow (1878-1952) som  

i uppsatsen Kategorien der Prosa-Volksdichtung (”Prosadiktningens kategorier”, 1934) 

urskiljer sex grupper av sagor enligt tre kriterier: form, innehåll och funktion.
49

 Hans 

kategorisering ser ut på följande sätt: 

 undersagor – de ”riktiga” sagorna, placerade i en fantasimiljö, med prinsar och 

prinsessor som hjältar och många övernaturliga inslag, skapade mest för 

underhållnings skull; 

 novellsagor – mer realistiska än undersagor, övernaturliga motiv lite mindre vanliga; 

 parabelsagor – fokus lagt på den didaktiska funktionen, annars liknar ovannämnda 

sagor; 

 legendsagor – anknutna till den katolska religionens tradition, med Gud, Jesus och 

Djävulen eller olika helgon som huvudhjältar; 

 kedjesagor – baserade på rytm och upprepningar, med en tydlig 

underhållningsfunktion; 

 konglomeratsagor – ”består av sammanlänkningar utav flera vanligen självständiga 

berättelser, vilka lokalt eller regionalt kommit att traderas i sammanhållen form”.
50

 

Det finns också andra typer av sagor, som Carl Wilhelm von Sydow inte tar upp, nämligen 

skämtsaga, djursaga (fabel) eller drakdödarsaga. I den afrikanska litteraturen pratas också om 

dilemma-sagan, en saga som slutas med en fråga till läsare, som de ska fundera över.
51

 Von 

Sydows kategorier är dock mer strukturerade och baserar på både sagans form, funktion och 

innehåll, därför använder jag mig av hans typologi i min analys. 
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4.2 Sagan idag - Fantasylitteratur 

Nuförtiden skrivs det inte lika många sagor som förut och de flesta skapas åt yngre barn, men 

det betyder inte att sagor inte är närvarande i den moderna litteraturen. På 1900-talet formades 

en litteraturgenre som inspirerats mycket just av folk- och konstsagor, och som uppskattades 

av alla läsare, oavsett deras ålder. Denna genre är fantastiska berättelser eller fantasylitteratur. 

Man brukar dela genren i high och low fantasy. Som Ann Boglind och Anna Nordenstam 

skriver i sin bok Från fabler till manga (2015), utgörs skillnaden mellan de två av (som man 

kan ana) hur mycket av det magiska och overkliga en viss bok innehåller. I high fantasy hittar 

man exempelvis alltid ”en annan värld [...] och det finns en passage mellan världarna. Den 

andra världen kallas ibland för en främmande, sekundär eller alternativ värld”.
52

 Low fantasy 

innebär mycket färre övernaturliga element, och är därför ett inte lika populärt begrepp som 

high fantasy.            

 I min analys använder jag mig endast av high fantasy, i och med att jag lägger mitt 

fokus på böcker där just en annan värld spelar en stor roll och fungerar som tillflykt från den 

svårhanterliga verkligheten. Ann Boglind och Anna Nordenstam skiljer på tre typer av sådana 

fantasivärldar: en helt fantastisk värld, en som är parallell till den verkliga världen och dit 

man kan komma genom en passage, och till sist en vanlig, verklig värld som bara har några 

fantastiska inslag. Boglind och Nordenstam ger exempel på alla tre typer: Tolkiens Sagan om 

ringen (typ 1), Lewis Narnia-serie (typ 2) och Åsa Larssons Pax-serie (typ 3).
53

 

 Tidigare i uppsatsen beskrev jag den typiska strukturen av folksagor, presenterad av 

Vivi Edström i boken Barnbokens form (1980), trots att det verkar vara omöjligt att urskilja 

bara en struktur, med tanke på att det kan finnas oräkneliga tänkbara scenarier. 

Fantasylitteratur utpräglas av ett likadant drag, men Edström lyckas ändå spåra ett mönster 

som är gemensamt för de flesta fantastiska berättelser: 

Skildringen utgår från en konkret verklighet. Därifrån tar huvudpersonen steget ut i en tillvaro av mytiskt 

slag. Detta ”steg” är ofta liktydigt med en svindlande resa till en annan tid och ett annat rum än det 

samtida. En främmande värld öppnar sig för läsaren. Slutet på berättelsen betyder i regel att personerna 

återkommer [...] till verkligheten.
54

  

Fantasylitteraturen handlar således ofta om en resa. Men det som Vivi Edström inte talar om 

och som enligt mig är mycket viktigt är att denna resa sker nästan alltid i både den yttre och 
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den inre dimensionen. Huvudpersonen reser fysiskt till olika platser (den yttre dimensionen), 

men han eller hon gör också en själslig resa, en resa in i sig själv (den inre dimensionen). 

Under den resan utvecklas huvudpersonen och sedan kan han eller hon upptäcka hur modig 

och mogen han eller hon har blivit med tiden. Men det finns faktiskt ytterligare en resa som 

sker i fantasylitteraturen – den resa vilken läsarna gör när de bläddrar bokens sidor och arm  

i arm med huvudhjälten upptäcker vissa drag hos sig själv. Och just en sådan tur kan ge 

verkligen positiva effekter för ens psyke, och det gäller precis alla läsare, oavsett ålder, kön, 

livssituation och så vidare. 
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5 Framställning av död, sorg och andra svåra ämnen i litteraturen 

för barn från 1800-talet till idag 

En viktig fråga i min uppsats som också diskuterats mycket i forskning om barnlitteraturen är 

hur man presenterar svåra ämnen för barn. Böckerna jag analyserar skrevs på  

1970- respektive 2010-talet, vilket i sig kan visa skillnader i denna framställning. Jag vill 

dock gå in på detta ämne djupare och redovisa om och hur man skrev om bland annat död  

i barnlitteraturen från 1800-talet till idag.       

  Döden var ett ganska vanligt tema i barnlitteraturen på 1800-talet, inte minst  

i sagorna. Enligt den svenska barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva orsakades detta av 

sociala omständigheter på den tiden – stor barndödlighet, flera generationer som bodde 

tillsammans, stark kristen tro med flera.
55

 Allt detta gjorde att barn kunde bevittna döden 

vardagligen och därför bli vana vid den. Ett exempel på 1800-talets verk, där det förekommer 

både död och andra svåra ämnen, som exempelvis ensamhet, utstötning eller plågor, är Hans 

Christian Andersens konstsagor, bland annat Den fula ankungen (1844), Snödrottningen 

(1845) eller Den lilla flickan med svavelstickorna (1846). Det svåra framställs förvisso inte 

helt öppet, utan snarare symbolistiskt, men det förekommer ändå tydligt nog för barn att 

upptäcka och förstå. Under 1900-talet och i synnerhet efter krigen har synen på döden 

förändrats. Nikolajeva beskriver detta fenomen på följande sätt: 

i samband med urbaniseringen och den stigande levnadsstandarden, förvandlades döden till någonting 

främmande och därmed farligt, i och med att de flesta gamla dör på institutioner, barndödligheten är 

mycket låg, och döden har blivit ett fenomen som barn normalt inte möter i sin vardag. Under en viss tid 

betraktades döden som ett mindre lämpligt ämne för barnlitteratur, nästan tabulagt.
56

 

Bristen på döden i barnböcker varade några decennier och kunde ha orsakats av flera skäl.  

I vissa fall ville föräldrar inte att deras barn skulle behöva läsa eller höra om tragiska 

händelser som sjukdom eller död, i andra fall var det själva författarna som inte kunde hitta 

mod att visa för sina unga läsare de mörka sidorna av livet. På 1960-talet var man fortfarande 

mer van vid att problem och sorg ”höll sig [...] i barnberättelsen inom idyllens gränser”.
57

 

Författare skapade en idyllisk värld, där alla problem kunde lösas utan att någon skadades vid 

processen. Det var först ungefär under 1970-talet som barnlitteraturvärlden dock insåg att de 
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yngsta också förtjänar att få kunskap om död och sjukdom, kunskap som ibland är svår att få 

från sina föräldrar eller andra vuxna.
58

 Allt fler författare började oförväget avslöja för barn 

vad det betyder att förlora någon man älskar eller att själv bli sjuk och kanske vara på väg att 

dö. Det blev allt populärare att inte längre gå som katten kring het gröt och berätta för barn 

om just allra mest hemska handlingar och känslor. Vivi Edström kallar sådana böcker (skrivna 

bland annat av Barbro Lindgren eller Rose Lagercrantz) för ”de naket psykologiserande 

böckerna”.
59

 En sådan approach fick till resultat bland annat det att det började förekomma 

fler scener med våld och ångest i barnböcker.       

 Just återkomsten till den mer vågade framställningen av döden runt 1970-talet och 

många olika reaktioner som den orsakade ser man tydligt i fallet av Bröderna Lejonhjärta.  

I den svenska författaren Margareta Strömstedts (f. 1931) bok om Astrid Lindgren kan man 

läsa om olika sätt på vilka boken mottogs i och med att den framställde ett dödssjukt barn som 

snart skulle dö. En del läsare var missnöjda och tyckte att ett sådant sorgligt ämne inte borde 

beskrivas i en barnbok. Lindgren beskrev det dessutom som om Skorpan ville dö, han ville 

föflyttas till Nangijala. Många resencenter kritiserade boken för ”de läste den som om 

Nangijala är dödsriket, och att den kunde uppmana till självmord”.
60

 Sådana starka reaktioner 

kunde helt enkelt ha orsakats av att boken skrevs just på den tiden, nämligen i början av 70-

talet. Boken skrevs 1973, då läsarna fortfarande förväntade sig berättelsemönster från förra 

decenniet. Astrid Lindgren behövde uttala sig om boken många gånger, inte minst om det hur 

den egentligen slutar. Hon ansåg att ”barn måste få veta 'att livet bjuder [på] både sorg och 

ondska och nöd, att livet inte bara är ett glättigt ställe'”.
61

 Margareta Strömstedt nämner en 

situation i sin bok som visar att barn faktiskt uppskattar en sådan attityd: 

En kvinnlig tysk läkare beskriver hur övergivna barn blir när de ska dö. Föräldrarna vågar inte erkänna 

för dem att de ska dö. De [...] säger att allt nog ska bli bra. Men ett barn som är dödssjukt vet att det ska 

dö, och en bok som Bröderna Lejonhjärta kan då bli en tröstebok på djupet.
62

  

Sedan 1970-talet har det funnits gott om böcker som framställer svåra ämnen på ett explicit 

sätt. Ett tydligt exempel på denna trend i barnlitteraturen idag är böckerna av skandinaviska 

författare Gro Dahle och Oscar K.
63

 Man kan inte längre blunda för att barn faktiskt är aktiva 
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deltagare i livet, där våld, död och missbruk kan förekomma. Barn utsätts för både fysisk och 

psykisk mobbning ibland, men de är kanske för rädda för att berätta om det för sina lärare 

eller föräldrar. Sådana böcker kan ”fungera som diskussionsunderlag för barn som utsatts för 

[...] sådant som är svårt att prata om”, som bloggaren Sofia skriver i sin artikel Den 

kontroversiella barnboksutgivningen.
64

 Detta exempel är kanske lite extremt, men nuförtiden 

finns det överhuvudtaget många berättelser, där det skrivs öppet om döden och dess 

konsekvenser, även om inte alltid lika drastiskt. Man kan nämna till exempel böckerna Lilla 

Döden hälsar på av den belgiska författaren Kitty Crowther eller Min farfar och lammen av 

den svenske författaren Ulf Nilsson. Förutom dessa finns också en annan typ av barnböcker, 

sådana som handlar endast om döden, och som i sin form påminner mer om en lärobok än en 

berättelse. Ett exempel på det kan vara boken Vad händer när någon dör?: en bok för barn 

om döden och begravningar av Michaelene Mundy. I beskrivningen på internetbokhandeln 

Adlibris står tydligt vad boken har för syfte:  

Vad händer när någon dör? är tänkt att fungera som en hjälp i denna komplicerade och svåra stund. 

Genom att skingra det mystiska kring döden och begravningar hjälper denna trevligt illustrerade bok 

vuxna att förklara för barnen hur vi genom glädje och sorg minns vår älskade anhörige eller vän.
65

  

Ett annat intressant fenomen i den moderna barn- och ungdomslitteraturen är idyllfobi. Detta 

begrepp beskriver en relativt ny tendens i ungdomslitteraturen vilken forskare märkte från 

1990-talet framöver, nämligen att man inte längre vill framställa en idyll i ungdomsboken. 

Man vill inte skapa en bild av en fin och bekymmerslös värld som kan höra hemma i litteratur 

för mindre barn, men som egentligen inte finns på riktigt. Sonja Svensson skriver i sin text 

Dödspolare, skuggmän och förlorade fäder. Idyllfobin i ungdomsboken (1999) att 

ungdomsboken är en bok som ”skyr paradiset och istället uppsöker det vardagliga helvetet”.
66

 

Svensson kallar också idyllfobi för ”dirty realism” och använder sig av mottot ”not too little 

to live in Hell [...] not too young to see Hell”.
67

 Ungdomsboksförfattare strävar efter att visa 

hur svårt det är att leva för ungdomar i världen fylld med död, våld, missbruk, och där 

                                                                                                                                                         
ungdomar från 12 år, som man läser i artikeln ”Den kontroversiella barnboksutgivningen” på bloggen Unga 

böcker [Sofia, ”Den kontroversiella barnboksutgivningen” (2011-12-13), Unga böcker, 

https://ungabocker.wordpress.com/2011/12/13/den-kontroversiella-barnboksutgivningen/, (2018-04-03)]. Detta 

kan innebära att deras tematik som bland annat jämförelse av barndomen till ett koncentrationsläger kan 

uppfattas som opassande för små barn. 
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föräldrarna på olika sätt är frånvarande eller okunniga att ta ansvar för sig själv och för sina 

barn. Det verkar som att genom att berätta sanningen i böckerna kan man vinna tonåringars 

uppmärksamhet och förtroende, samtidigt som de kan finna tröst i läsning om liknande 

problem som andra har.        

 Idyllfobi är dock som sagt ett fenomen i ungdomslitteraturen, och den märks inte lika 

tydligt i böckerna avsedda för mindre barn. Där berörs samma ämnen, men på ett annat sätt. 

Man bearbetar svår tematik med hjälp av bilder och metaforer när det gäller mindre barn, och 

när det gäller lite äldre barn kan man till exempel använda sig av en annan miljö, där det svåra 

kan framställas lite mer explicit. Mycket populärt är det att presentera en sagovärld, eller helt 

enkelt en annan, främmande värld i barnboken, dit barn förflyttas och där de kan hitta hopp 

och kraft att kämpa mot sina problem. Därför är sagan ett exempel på hur man kan främja det 

svåra för barn.           

  Som jag skrev tidigare utgör just sagan ett viktigt bidrag i barns uppfostran och deras 

psykiska utveckling. Sagans didaktiska förmåga började utnyttjas inte bara i barnets 

uppfostran generellt, utan också i särskilda fall som till exempel vid traumatiska upplevelser  

i barnets liv (som man ser i böckerna jag analyserar, där sagorna berättas för den dödsjuke 

eller den mobbade). Därför ser man ofta vissa återkommande motiv i sagor, som död eller 

sjukdom (det kan vara själva barnet som är sjukt eller någon i barnets familj), barndom som 

präglas av olika trauman, fattigdom, hat och hån, brist på acceptans och tolerans och så 

vidare. Det är sådana situationer som varje människa stöter på under sitt liv och som brukar 

vara svåra att hantera för både vuxna och barn. När man läser en saga tillsammans skapar man 

ett slags band mellan sig och det hjälper en att gå igenom det svåra.   

 I världslitteraturen finns det en stor mängd av exempel på historier där huvudpersonen 

plågas av svåra problem i den verkliga världen men plötsligt upptäcker (eller introduceras till) 

en annan fantastisk värld. Ett känt exempel är Harry Potter (1997-2007) av J.K. Rowling där 

huvudpersonen är ett föräldralöst barn, hånat av sin släkt, men som en dag får veta att han 

faktiskt är en trollkarl och ska flytta till Hogwarts, en skola för häxkonster och trolldom. Ett 

annat exempel är familjen Pevensie från C. S. Lewis Narnia-serien (1950-1956). Det är andra 

världskriget och Peter, Susan, Edmund och Lucy flyr från den hotade London ut på 

landsbygden. De är rädda och ensamma, men plötsligt hittar de en passage till Narnia, det 

mystiska landet med de allra konstigaste magiska varelser. Ytterligare ett exempel är Alice  

i Underlandet (1865) av Lewis Caroll, där lilla uttråkade och ensamma Alice följer en vit 

kanin till en helt otrolig värld. Naturligtvis finns det gott om sådana historier också i Sverige, 

Bröderna Lejonhjärta (1973) som jag redan nämnt och som jag analyserar i min uppsats, eller 
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en annan bok av Astrid Lindgren, Mio, min Mio (1954) – ett liknande berättelse om en liten 

pojke som lämnar Sverige för att besegra den onde Kato.     

 Ironiskt nog är alla dessa världar inte alls trygga eller så idylliska som 

huvudpersonerna tänkte i början. Där stöter de också på olika obehagliga situationer och 

livsfarliga äventyr, men det finns en stor skillnad mellan det som händer i fantasin och det 

som händer i verkligheten – i fantasivärlden slutar allt lyckligt och det goda besegrar det 

onda.            
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6 Analys 

6.1 Bröderna Lejonhjärta 

6.1.1 Bokens struktur 

Bröderna Lejonhjärta är en genomsnittligt lång bok, uppdelad i sexton kapitel, dock utan 

kapitelrubriker.
68

 Den berättas ur förstapersonsperspektiv och berättaren är huvudkaraktären 

Karl ”Skorpan” Lejonhjärta. Det för med sig både för- och nackdelar. En nackdel är att 

berättelsen blir mycket subjektiv, man får veta allt ur Skorpans perspektiv vilket gör att man 

inte får veta vad som händer med någon annan person eller någon annanstans, det är bara 

Skorpan man vet allt om och det är hans upplevelser man kan vara med om. Å andra sidan 

kan man betrakta denna subjektivitet som en fördel, eftersom man får chans att leva sig bättre 

in i historien och förstå huvudpersonen bättre, med tanke på att man på sätt och vis har 

tillgång till hans inre tankar och känslor. Det kan vara särskilt attraktivt för barn som lär 

identifiera sig med huvudpersonen mycket lättare tack vare att de får läsa hans historia ur hans 

eget perspektiv. Vivi Edström lutar sig mot just denna tolkning av vilken roll berättaren i jag-

formen spelar för läsare, och i sin bok Barnbokens form (1980) skriver hon att ”tonårsboken 

eftersträvar på ett speciellt sätt trovärdighet och närhetseffekter och detta kan jag-formen 

hjälpa till med”.
69

       

 Förstapersonsperspektiv förekommer ganska ofta i barnböcker, inte minst i andra 

böcker av Astrid Lindgren som använder just den berättarformen redan i Alla vi barn  

i Bullerbyn (1947). Men Bröderna Lejonhjärta lär vara ett lite annorlunda exempel på den här 

formen. Som Vivi Edström påpekar är det ganska märkligt att ”det inte i första hand är om sig 

själv berättaren vill förtälja”.
70

 Skorpan inleder sin berättelse med dessa ord: ”Nu ska jag 

berätta om min bror. Min bror, Jonatan Lejonhjärta, honom vill jag berätta om” (s. 5). Han 

vill hylla sin bror för att denne räddat honom ur en eldsvåda, och dessutom är Jonatan hans 

favoritperson i hela världen. Naturligtvis får läsaren veta mycket om Skorpan också, särskilt 

med tanke på att de båda är mycket nära varandra och de gör allt tillsammans. Men själva 

tanken att inte berätta om sig själv utan om sin bror är något ovanligt för berättaren i jag-form.

 Det är också intressant att jämföra Bröderna Lejonhjärtas struktur och berättarform 
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med dem som är typiska för sagor och fantastiska berättelser. För det första brukar dessa 

berättelser vanligtvis sluta med att hjälten eller hjältarna uppfyller sina uppdrag och kommer 

tillbaka hem till den verkliga världen. Det är ett mönster vilket jag beskrev i ett tidigare 

kapitel och vilket Vivi Edström kallar för ”konturmönstret hem-äventyr-återkomst”.
71

 

Bröderna Lejonhjärta följer dock inte det här mönstret, därför att Jonatan och Skorpan aldrig 

kommer tillbaka hem till sin mor och verkligheten, utan fortsätter leva med mycket lek och 

äventyr, den här gången i en annan sagovärld, Nangilima. För det andra brukar sagor berättas 

ur ”det var en gång”-perspektiv, som är mycket neutralt.
72

 Även i fantasylitteratur kan man 

hellre hitta allvetande berättare eller berättelser ur tredjepersonsperspektiv än just berättare  

i jag-form. Däremot berättas boken i preteritum, och det är ganska viktigt att anmärka just 

därför att det är sagornas mest populära tempusform. Slutligen är det också värt att nämna 

bokens orientering. Maria Nikolajeva (f. 1952) skriver i Barnbokens byggklossar (2004) att 

folksagor och barnböcker med äventyrsinriktning brukar vara handlingsorienterade, där 

personer har ”förutbestämda roller som de måste spela”.
73

 I Bröderna Lejonhjärta ser man 

denna handlingsorientering, och trots att karaktärerna är viktiga, åtminstone en del av dem, 

spelar de sina konkreta roller (som kan identifieras med hjälp av Vladimir Propps schema
74

), 

deras personsskildring är inte det viktigaste i boken.     

 När det gäller sagans och sagoelementens position i boken varierar det lite under hela 

berättelsen. Man kan definitivt säga att sagan är med i berättelsen från första början. Jonatan 

berättar en saga för Skorpan om det som väntar på en efter döden för att trösta sin lillebror 

och hjälpa honom hantera det hemska beskedet om hans död. Därmed dyker olika element 

som är typiska för sagan upp redan i första kapitlet, exempelvis sagovärlden Nangijala och 

alla dess mer eller mindre fantastiska invånare, och inte minst alla ovannämnda sagodrag 

(som berättandet i preteritum). I början är dock sagan bara en del av hela berättelsen, något 

som finns vid sidan om den riktiga handlingen. Men så småningom får den allt större 

betydelse, och när Skorpan äntligen dör återförenas han med Jonatan just i Nangijala – allt det 

som bara verkade vara ett påhitt i den verkliga världen blir plötsligt berättelsens nya plats och 

handling. Därefter fokuserar berättelsen endast på den fantastiska världen, och säger inte ens 

ett ord om den verkliga världen som bröderna lämnade.      

 Som jag beskrev tidigare (kap. 4.1.3 Sagans kategorier) urskiljer man enligt Carl 
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Wilhelm von Sydow sex typer av sagor.
75

 I den saga som förekommer i Bröderna Lejonhjärta 

kan man se drag från både undersagan, novellsagan och parabelsagan. Den kan räknas som en 

undersaga, eftersom den utspelar sig i en fantasimiljö, Nangijala. Å andra sidan förekommer 

det inte tillräckligt många övernaturliga drag, det är enbart ett par varelser och händelser man 

kan klassificera som fantastiska, magiska. Därför kan man också se den sagan som en 

novellsaga, som är lite mer realistisk är undersagan. Däremot kan man inte undgå att märka 

sagans didaktiska funktion i boken. Den poängterar hur viktigt det är att vara modig och lojal 

och att våga stå för det man tror på, det finns också en tydlig dualism god-ond. Med tanke på 

detta drag kan man också se element av en parabelsaga, som liknar de två redan nämnda 

sagorna, men lägger större vikt på just den didaktiska funktionen.
76

 

6.1.2 Karaktärerna 

Karaktärerna utgör en väsentlig del av berättelsen, genom att följa karaktärernas handlingar 

följer läsaren hela historien. Ju fler karaktärer det finns och ju mer olika de är desto 

intressantare blir det att läsa boken. Man kan definiera en litterär karaktär på många sätt, 

ibland kan vissa definitioner bekämpa varandra, men det alla skolor enas om är att begreppet 

karaktärer benämner ”aktörer i en litterär historia, vare sig dessa utgörs av människor, vilket 

är det normala, djur som i fabeln eller föremål och abstraktioner som i sagan”.
77

 Ett annat 

viktigt drag är att vid formandet av litterära karaktärer skapas det ett slags ”person-effekt”, 

oftast genom att ge namn till en viss gestalt. Det kan man tydligt märka just i sagor och 

fantasylitteratur, där många karaktärer faktiskt inte är människor, men de alla har namn och 

mänskliga drag. Ett sådant stilmedel kallas för personifikation eller besjälning. Själva namnet 

är inte bara ett element av personifikationen, utan kan även antyda vilka drag (både utseende- 

och karaktärsdrag) en viss gestalt har. Ett exempel på det hittar man i Bröderna Lejonhjärta 

där huvudpersonen Karl Lejonhjärta av sin storebror kallas för Skorpan, därför att Jonatan 

”tyckte så mycket om skorpor, särskilt såna skorpor som jag” (s. 7), som Karl förklarar  

i boken. Det kan ha anknytning till pojkens sjukdom och utseende (i och med skörheten och 

ömtåligheten som man hittar både hos en skorpa och hos en sjuk och svag pojke), och 

dessutom ger det läsaren en inblick i brödernas relation, både till varandra och till Karls 

sjukdom. Ett annat exempel från samma bok är duvan Bianca, som förmedlar information 

mellan Körsbärsdalen och Törnrosdalen. Hennes namn betyder vit och det karaktäriserar 
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henne bokstavligen, eftersom hon har vita fjädrar, men man kan också läsa detta namn som en 

symbol av oskuld och goda, fredliga avsikter.     

 Litterära karaktärer, eller dramatis personae som det också kallas ibland, kan 

beskrivas enligt olika kriterier, vilka nämns av den svenske litteraturvetaren Lars-Åke Skalin 

(f. 1942) i boken Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska 

språkspelet (1991). Det mest uppenbara kriteriet är karaktärens roll i berättelsen, och genom 

att ställa frågor som: ”Hur viktig är den här personen? Handlar berättelsen om den personen? 

Hur ofta dyker den personen upp i texten?” får man avgöra om denna karaktär tilhör gruppen 

huvudpersoner eller bipersoner.
78

 Det är en grundläggande indelning, båda grupperna kan 

sedan delas in i fler undergrupper. Huvudpersonen kan också kallas för protagonisten eller 

hjälten.           

 Nästa kriterium är karaktärens djup, det vill säga hur utförligt de beskrivs, hur många 

dimensioner man kan observera i dennes personlighet och beteende. Enligt detta kriterium 

delar man karaktärer i djupa och ytliga. Huvudpersonen brukar vara en djup karaktär, med 

tanke på att denne är den viktigaste personen i berättelsen, medan bipersoner kan vara både 

djupa och ytliga, beroende på hur stor roll de spelar och hur många detaljer om deras liv som 

är nödvändiga för händelsernas förlopp. Ibland vill författare också berika sin historia med 

fler personskildringar. Just karaktärernas djup kan bero mycket på litteraturgenre, eftersom i 

en äventyrsbok läser man helst om det som händer, och grundliga beskrivningar av karaktärer 

som deltar i det är kanske inte lika essentiella som i någon annan roman.    

 Ett annat kriterium är karaktärernas dynamik, litterära gestalter kan nämligen vara 

”dynamiska eller statiska i fråga om sin förmåga att utvecklas under handlingens gång”.
79

 En 

huvudperson kan vara både dynamisk och statisk, en djup karaktär kan fortfarande utvecklas 

ännu mer eller rentav förändras. Att en karaktär är ytlig innebär dock inte att den måste vara 

statisk, tvärtom kan den också utvecklas och bli djup senare i boken. När det gäller 

karaktärernas dynamik och statiskhet kan man tala om en annan klassificering, nämligen 

runda och flata karaktärer vilken beskrevs av den engelska författaren E.M. Forster  

(1879-1970).
80

 De flata karaktärerna ”låter sig inte påverkas av vilka händelser som än faller 

över dem och genomgår sålunda ingen utveckling under handlingens gång.[...] Deras 

beteende kan alltid med hög sannolikhet förutsägas av läsaren [...], de är lätt urskiljbara  
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i mängden och tenderar att fastna i läsarens minne”.
81

 De runda karaktärerna har däremot en 

förmåga att överraska läsaren och blir kanske på så sätt lite intressantare.   

 Det sista kriterium som Skalin nämner är vilken roll i berättelsen karaktärerna spelar. 

Att varje litterär gestalt har sitt uppdrag är ett strukturalistiskt antagande som undersökts 

bland annat av Vladimir Propp och Algirdas Julien Greimas. Tidigare i min uppsats beskrev 

jag dessa forskares synpunkter på sagans uppbyggnad, Propp var den första som urskilde 

olika funktioner i sagan.
82

 ”Till dessa hörde ett begränsat antal aktionssfärer, där karaktärerna 

tilldelas sin roll, eller funktion, i handlingsräckan. Propp räknade med sju sådana sfärer med 

motsvarande roller [...]: antagonisten, givaren, hjälparen, avsändaren, den eftersökta och 

hennes fader, hjälten och den falske hjälten”.
83

 Rollerna kan beskrivas utförligare på följande 

sätt:  

 antagonisten (eller skurken) – en person som orsakar all ondskan i berättelsen, en 

huvudfiende som ska besegras av hjälten;  

 givaren – en gestalt som ger hjälten någon form av hjälp, det kan vara något magiskt 

objekt, en förmåga eller något annat; 

 hjälparen – som själva namnet antyder, är det en karaktär som hjälper hjälten; rollen 

har mycket gemensamt med givaren;  

 avsändaren – en karaktär som skickar iväg huvudpersonen på ett uppdrag, för att 

besegra antagonisten;  

 den eftersökta och hennes fader – en person, oftast en prinsessa, som fångas av 

antagonisten och som hjälten måste hitta och befria; hennes fader är ofta en högt 

uppsatt man, en kung, som sedan tacksamt belönar hjälten; 

 hjälten – huvudpersonen/personerna; Propp urskijer två typer av hjältar: den som 

drabbas personligen av antagonisten (offret – victim-hero) och den som vill rädda 

offret (seeker); 

 den falske hjälten – en person som presenterar sig själv som hjälte eller någon med 

goda avsikter, men som senare i sagan avslöjas som förrädare.
84
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Algirdas Julien Greimas undersökte Propps arbete och reducerade både antalet funktioner och 

roller. Enligt hans indelning finns det sex roller som karaktärerna spelar, och de framställs av 

Skalin på ett följande schema: 

sändare – objekt – mottagare 

hjälpare – subjekt - motståndare
85

 

 

Greimas indelning tycks omfatta alla typer av berättelser och är därför lite mer universell. 

Däremot är just Propps roller ursprungligen menade att beskriva sagans karaktärer, och därför 

använder jag mig mer av dem när jag skildrar karaktärerna i de analyserade böckerna.  

Huvudpersonerna 

I Bröderna Lejonhjärta kan man egentligen se två huvudpersoner – Karl ”Skorpan” Lejon och 

hans bror Jonatan.
86

 Det är dock deras efternamn i den verkliga livet, för i Nangijala heter de 

Lejonhjärta. Karl är också berättare och läsaren får följa handlingen från hans perspektiv 

vilket gör honom den primära hjälten. Men Jonatan är nästan alltid med sin lillebror, de 

upplever sina äventyr tillsammans, dessutom är Jonatan en mycket viktig gestalt  

i motståndsrörelsen i Körsbärsdalen och en stor del av handlingen sker kring honom. Därför 

bestämde jag mig för att räkna både Jonatan och Karl som huvudpersonerna i boken. Själva 

titeln tyder också på att det är två hjältar – Bröderna (och inte Brodern) Lejonhjärta. 

Karl Lejonhjärta 

Karl, kallad för Skorpan, är som sagt en av bokens hjältar, eller med andra ord protagonister. 

Han är definitivt en djup litterär gestalt, läsaren får veta mycket om både hans utseende och 

karaktär. När man lär känna Skorpan är han ”en ganska ful och rätt så dum och rädd kille med 

skeva ben och allting” (s. 7) som han själv beskriver sig. Han är mycket sjuk och ligger hela 

dagarna i kökssoffan. Den enda person som underlättar för honom denna svåra situation är 

hans bror. Jonatan är nämligen en helt frisk pojke som tillbringar mycket tid ute och leker 

med sina kompisar, men han kommer alltid tillbaka till Skorpan och berättar om allt som hänt 

under dagen. Karl är tyst och blyg, lite lättskrämd, dels på grund av sin sjukdom och dels 

därför att han lever i sin brors skugga. Jonatan lär vara rolig och modig också, han har alla de 

drag som Skorpan skulle önska sig att ha. Han låter dock aldrig sin lillebror känna sig 
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underlägsen, han utnyttjar inte alls sin bättre position, men ändå är Karl lite avundsjuk på 

honom och han tycker att han aldrig kommer vara som Jonatan. Till och med när bröderna 

kommer till Nangijala och upplever några farliga äventyr säger Karl ständigt att han skulle 

gärna vilja vara lika modig som Jonatan: ”Jag visste det ju själv. Att jag aldrig kunde vara 

något modig. Och att jag inte borde heta Lejonhjärta som Jonatan!” (s. 80).  

 Men så småningom får läsaren observera Karls utveckling. Det första som förändras är 

hans utseende och hälsa när han kommer till Nangijala – han är inte längre sjuk, känner sig 

lite starkare och har raka ben. Istället för att vara tyst och deprimerad skrattar han hela tiden 

och är glad över att få vara med om många härliga händelser. Men den största förändringen 

sker inuti honom. När han får veta att Jonatans liv är hotat bestämmer han sig för att ge sig 

iväg och rädda honom. Det är mycket farligt och Skorpan är skräckslagen, men han gör det 

ändå, och under hela kriget mot Tengil visar han ett så stort mod att han själv blir lite 

förvånad över det. När han gömmer sig i grottan på vägen till Törnrosdalen och får ligga bara 

några meter från Tengilsmännen har han mycket att oroa sig för: ”Jag var rädd så att tänderna 

skallrade och jag önskade mej tusen mil därifrån” (s. 71). Men han samlar sig när han får veta 

vem som är förrädaren i Körsbärsdalen - han är medveten om att detta måste meddelas till 

Jonatan. Han måste hitta en lösning från denna situation trots att han blivit fast. Och han blir 

mycket uppskattad för det när han förenats med sin storebror och berättat om allt: ”Lilla 

modiga Skorpan, nog var det en evig tur och lycka att du var där! [...] Det var första gången 

någon hade kallat mig modig” (s. 94). Med tanke på allt detta kan man således enligt Skalins 

och Forsters teori klassificera Karl som en dynamisk och rund karaktär som utvecklas mycket 

under händelsernas förlopp och överraskar läsaren med sitt mod.    

 Skorpan är huvudpersonen i boken och samtidigt den som sagoberättandet ska hjälpa 

mest. Han behöver lära sig att hantera det hemska beskedet om sin sjukdom och att han snart 

måste lämna sin bror och sitt nutida liv. Därför framställs han som en dynamisk karaktär, just 

för att kunna utveckla, bli modigare och uppfylla sin roll som hjälte, protagonist i boken vid 

sidan om sin bror. Det är också intressant hur han utvecklas i sin hjältes roll enligt Propps 

uppdelning – i början av boken framställs han som ett svagt och drabbat barn som skulle 

kunna bli Tengils offer, men till slut blir han faktikst en seeker, en hjälte som räddar  

de drabbade. 

Jonatan Lejonhjärta 

Jonatan är bokens andra protagonist. Han är utan tvekan också en djup gestalt, men intressant 

nog är han i många aspekter den raka motsatsen till Karl, både utseende- och 
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karaktärsmässigt. Han beskrivs i boken som en mycket vacker pojke, berättaren Skorpan 

skildrar honom på följande sätt: Jonatan ”såg verkligen ut som en sagoprins, det gjorde han. 

Hans hår glänste precis som guld, och han hade mörkblå, vackra ögon som det riktigt lyste om 

och vackra, vita tänder och alldeles raka ben” (s. 8). Han gör ett stort intryck på alla omkring 

sig, också på grund av sitt oklanderliga uppförande. Han är alltid snäll och hjälpsam, hittar tid 

både för sina kompisar och för sin sjuke lillebror hemma. Pojken har förmågan att väcka 

förtroende hos barn och vuxna, han är verkligen en perfekt son, bror och vän. Hans mod, som 

Karl är alltid avundsjuk på, är så stort att det leder till att Jonatan offrar sitt liv för Skorpan – 

han lyckas rädda sin lillebror och ta honom från det brinnande huset, men själv dör han.  

”Det finns nog ingen människa i hela stan som inte sörjer Jonatan. [...] Stackars fru Lejon! 

Och just Jonatan som var så enastående!” (s. 14).      

 När Jonatan kommer till Nangijala blir hans utmärkta karaktärsdrag ännu tydligare. 

Han blir en mycket viktig gestalt i kriget mot Tengil, tillsammans med Sofia leder han 

motståndsrörelsen och utsätts för många faror som han ändå klarar. Han verkar lite äldre och 

mognare än i den vekliga världen, och han imponerar på andra med sin styrka, förnuft och 

mod. Jonatan är också mycket hederlig, men trots alla sina förtjänster förblir han ödmjuk. Det 

är kanske därför han är folkkär både i Körsbärsdalen och Törnrosdalen, där man sjunger 

”Jonatan, vår frälserman” i hopp att han skulle befria människor från Tengil och det gör han 

till slut.          

 Jonatan kan definitivt klassificeras som hjälte enligt Propps indelning. Jonatan spelar 

faktiskt roll av både seeker och victim-hero, han åker till Törnrosdalen för att hjälpa dess folk 

att besegra Tengil, men han blir till slut efterlyst och lever under livshot, vilket gör att Karl 

måste komma till Jonatan och rädda honom. Jonatan är precis som sin bror en djup gestalt, 

men till skillnad från Karl är han en ganska statisk och flat karaktär. Alla hans drag får man 

veta om redan i början av berättelsen, de utvecklas bara lite på grund av förändrade 

omständigheter (man är modig och klok på ett annat sätt i det normala livet och på ett annat 

sätt under krigstid), men han genomgår inte en lika tydlig och till och med spektakulär 

förändring som hans bror Karl. Läsaren kan nästan förutsäga mycket av hans beteende. Även 

hans beslut att ta sig till Nangilima i bokens sista kapitel passar till hans gestalt – han vill inte 

längre leva om han inte kan röra på sig, han vill inte heller vara en belastning för Skorpan, 

därför uppför han sig exakt som man kan förvänta sig från en stark och hederlig karaktär och 

bestämmer sig för att ta det i egna händer och ända sitt liv. Det enda som kanske inte stämmer 

är att han låter Karl följa honom och göra samma sak. Det kan vara en liten svaghet, att inte 

vilja vara ensam utan med sin älskade bror, och det är därför Jonatan tillåter det. Just detta 
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kan möjligen överraska läsaren lite grann, men annars är han i stort sätt en flat karaktär. 

 Jonatans statiskhet fyller också en funktion. Det är han som berättar för Skorpan sagor 

om Nangijala och därmed är han ansvarig för att Skorpan ska bli modigare och kunna hantera 

sitt tillstånd. Han stödjer sin bror, han är som en klippa och en klippa måste vara stabil. 

Dessutom är det klart från början av boken att Skorpan ser upp till Jonatan och vill bli som 

han. Det betyder att utvecklingen sker på Skorpans sida, inte på Jonatans.  

Bipersonerna 

Trots att boken fokuserar mest på bröderna Karl och Jonatan och deras upplevelser, innehåller 

den många bipersoner, som spelar både stora och lite mindre roller i hela berättelsen. I den 

verkliga världen hör pojkarnas mor till just denna grupp, samt några tanter som fru Lejon syr 

för och Jonatans gamla lärarinna. Man kan säga att dessa karaktärer inte är väsentliga i boken, 

de dyker upp bara på första sidorna och sedan försvinner de utan att nämnas vidare.  

I Nangijala finns det dock gott om bipersoner av olika slag, både i Körsbärsdalen och 

Törnrosdalen. Man kan dela dem först i två grupper, beroende på på vilken sida de befinner 

sig i kriget mot Tengil - de goda (de som kämpar med bröderna) eller de onda (Tengil, alla 

hans män, Jossi – förrädaren). Vidare kan man också dela bipersonerna enligt deras roll  

i berättelsen, för några av dem är mycket viktiga och framträder ofta under handlingens gång, 

medan de andra är mer episodiska och bidrar inte lika mycket till berättelsen.   

 Bröderna Lejonhjärta har som sagt en hel rad olika bipersoner, men jag har valt att 

granska lite djupare och beskriva några av dem, just de som jag tycker är intressantast och 

viktigast av olika skäl.  

Sigrid Lejon, pojkarnas mor 

Pojkarnas mamma är som jag skrev tidigare en karaktär som bara dyker upp i början av boken 

och försvinner så fort båda bröderna kommer till Nangijala. Hon spelar således inte en stor 

roll i själva berättelsen, men ändå är hon pojkarnas mamma, en viktig person för dem 

åtminstone, därför tyckte jag att det skulle vara intressant att skildra hur hon framställs  

i boken. Hon är en ytlig karaktär, man får inte veta mycket om henne, och man får inte heller 

upptäcka någon utveckling av hennes gestalt. Det kan i och för sig vara svårt att prata om 

karaktärens utveckling under handlingens gång om denne framträder så lite i berättelsen, men 

å andra sidan hinner det hända viktiga och till och med dramatiska saker i Sigrids liv under 

hennes närvarande i boken som hon skulle kunna reagera på på ett överraskande sätt. Med 

tanke på detta måste man klassificera henne också som en statisk och flat karaktär.
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 Sigrid Lejon är sömmerska och jobbar hårt för att försörja sig själv och sina söner. 

Hennes man lämnade familjen när barnen var små och gick till sjöss. Hon är fortfarande 

ledsen över det och ibland, när hon syr, kan pojkarna ”höra henne sjunga, den där vanliga 

sången om en sjöman långt borta på havet, det är väl pappa hon tänker på kanske” (s. 9). Hon 

verkar inte klara sin svåra situation och vet inte hur hon borde hantera Karls sjukdom. Hon 

pratar inte om den med honom, vilket leder till att han tar reda på sitt allvarliga tillstånd av en 

slump när han tjuvlyssnar några av mammas kunder. Han känner sig lite ensam och den enda 

tröst han får kommer från Jonatan, och inte från mamma. I berättelsen nämns egentligen inga 

känslosamma moment mellan pojkarna och deras mor, det är nästan som om de levde i en 

annan värld redan innan de kom till Nangijala.       

 I saga och fantasylitteratur finns det egentligen två typer av vuxna karaktärer: de som 

bryr sig om den unga hjälten, hjälper denne och samarbetar med denne och de som inte bryr 

sig om denne, som lever lite utanför, de behöver inte vara onda, men de är inte särskilt 

engagerade i hjältens liv, är neutrala. Sigrid Lejon tillhör den andra gruppen, vilket kan vara 

lite sorgligt med tanke på att hon är pojkarnas mamma som borde vara mer aktiv och synlig  

i deras liv. Hennes nästan osynliga engagemang och närvaro i pojkarnas värld orsakar också 

att hon inte tilldelas någon av sagans karaktärsroller som beskrivs av Vladimir Propp. 

Sofia 

Sofia är, precis som Jonatan, en viktig gestalt i motståndsrörelsen som kämpar mot Tengil, 

hon leder gruppen i Körsbärsdalen. Hon väcker stor respekt hos sitt folk, de tittar på henne 

”nästan vördnadsfullt” som Karl utttycker det, och Jonatan kallar henne för ”duvdrottningen”, 

eftersom hon har vita duvor hemma, duvor som (som det visar sig senare) förmedlar hemliga 

budskap från Körsbärsdalen till Törnrosdalen. Hennes utseende tyder dock inte på att hon är 

någon speciell: ”En bondkvinna var det nog, varken ung eller gammal utan lite mittemellan 

och brun i skinnet som man blir när man är ute i alla väder. Hon var klädd gammalmodigt 

som i sagorna ungefär” (s. 29). Sofia är mycket klok och modig, och hon är en stor auktoritet 

för många personer, tar ansvar inte bara för sig utan för alla andra i Körsbärsdalen. Ibland 

visar hon också en moderlig attityd, särskilt till Karl.     

 Sofia är en relativt djup karaktär, däremot är hon statisk och flat, hennes gestalt 

genomgår ingen utveckling eller förändring. När det gäller Propps indelning skulle jag gärna 

klassificera henne som ”hjälparen”, för hon spelar en väsentlig roll i hela berättelsen, och utan 

henne och hennes kunskaper skulle Jonatan och Karl inte kunna uppnå sitt mål och vinna 

kampen mot Tengil. Hon ger pojkarna inget magiskt föremål eller magisk förmåga, däremot 
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förser hon Jonatan och Karl med viktig information och hennes vita duvor bidrar mycket till 

segern över Tengil, således kan hon också spela roll av ”givaren”. I vissa sammanhang kan 

hon till och med tilldelas rollen av ”avsändaren”, eftersom hon ger olika uppdrag till Jonatan 

och det är hon som skickar honom iväg till Törnrosdalen för att besegra Tengil. 

Mattias  

Mattias är Sofias motsvarighet i Törnrosdalen, han anordnar motståndet i staden som redan 

erövrats av Tengil och hans män, han ansvarar för att meddela Sofia allt som händer bakom 

muren som omges staden och som byggts av Tengilsmännen, de använder för det Sofias 

duvor. Mattias är lite äldre, men det stör honom inte att kämpa mot Tengil genom att delta 

både i konspirationen och en riktig fysisk strid mot Tengilsmännen. Mattias visar sig således 

vara mycket modig, han räddar livet på båda bröderna, först Jonatans när han bestämmer sig 

för att gömma honom i sitt hem trots att han visste att för den som hjälper Jonatan Lejonhjärta 

väntar dödsstraff, och sedan också Skorpans. Karl lyckas undkomma att bli anhållen av 

Tengilsmän tack vare det att han hittar på att han bor i Törnrosdalen med sin farfar i ett vitt 

hus och när han måste bevisa det och leda Veder och Kader till sitt hus och farfar har han 

otrolig tur, för ”utanför ett litet vitt hus alldeles intill muren satt det en gubbe på en bänk och 

matade sina duvor” (s. 88). Det är just Mattias som utan tvekan låtsas vara Skorpans farfar 

och räddar honom. Pojken är jätteglad, och hans lycka blir ännu större när han får veta att i en 

lucka i väggen bakom skänken i Mattias kök finns ingen annan än hans käre bror Jonatan.

 Läsaren får lära känna Mattias bra, därför kan man klassificera honom som en 

förhållandevis djup karaktär, förvisso inte lika djup som bröderna, men han beskrivs ändå 

ganska detaljerat i boken. Han är dock precis som Sofia en redan etablerad gestalt som varken 

förändras eller utvecklas, läsaren lär känna honom som en modig person, beredd att offra sitt 

liv för allmänhetens väl, som han till slut verkligen får göra. Därför är han en statisk och flat 

karaktär.            

 Man kan säga att Mattias och Sofia är statiska av samma skäl som Jonatan – de är där 

för Skorpan, vägleder och stödjer honom. Sådana oförändrande gestalter behövs för att 

Skorpan själv ska kunna utveckla. När det gäller Propps karaktärsroller är Mattias också 

”hjälparen”, som Sofia, och samtidigt också ”givaren”, i och med att han ger Jonatan ett 

gömställe och möjligheten att kontakta Sofia och be om förstärkning. 
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Tengil 

Tengil är tyrannen som vill ha makt över hela Nangijala. Han väcker enorm fruktan hos alla, 

för han är känd för sina hemska beslut som kan leda till död för många människor, och till sitt 

förfogande har han draken Katla som gör allt hennes herre vill. Tengils utseende är också 

fasansfullt, när Skorpan får se honom för första gången, beskriver han honom på följande sätt: 

Grym som en orm, hade Jonatan sagt, och så såg han ut, alltigenom grym och blodtörstig. Och dräkten 

han bar var röd som blod, hans hjälmbuske var också röd som om han hade doppat den 

i blod. Och hans ögon stirrade rakt fram, han såg inte människorna, det var som om för honom ingen 

annan fanns i världen, ingen mer än Tengil av Karmanjaka, ja, han var hemsk! (s. 112) 

När det gäller karaktärsroller beskrivna av Propp representerar Tengil en antagonist. 

Karaktären nämns ofta under handlingens gång men läsaren får lära känna honom på riktigt 

först i slutet av berättelsen. Han kan klassificeras som en ytlig, statisk och flat karaktär, man 

vet ingenting om hans bakgrund, varför han är så ond och vill terrorisera hela Nangijala. Han 

genomgår inte heller någon förändring, han fortsätter vara ond ända tills han dör, besegrad av 

Nangijalas folk. I sagorna är dualismen god-ond ett populärt motiv och för att betona det goda 

hos Skorpan och Jonatan måste nog Tengil förbli ond. Där finns en förklaring till varför han 

inte förändras i boken. 

Jossi 

Jossi, kallad också för Guldtuppen, tillhör också den hemliga gruppen i Körsbärsdalen som 

kämpar mot Tengil. Han är mycket snäll mot alla och erbjuder sin lokal för att hålla möten 

där. Men det visar sig bara vara en täckmantel, för Jossi är egentligen en förrädare som 

förmedlar all information till Tengilsmän. Han avslöjas av Skorpan som råkar tjuvlyssna hans 

samtal med Tengilsmännen Veder och Kader. Lyckligtvis hinner Karl göra det innan Jossi 

avslutar sin plan att föra Sofia direkt till Tengil, men han har ändå lyckats förmedla mycket 

information om motståndsrörelsen vilket har lett bland annat till att många personer blivit 

angripna.            

 Man kan således kalla Jossi för ”den falske hjälten” enligt Propps indelning. Han är 

också en ytlig karaktär, och ganska statisk, men å andra sidan kan man klassificera honom 

som en rund gestalt, för ingen läsare misstänker att det är just han som förråder, så man får 

uppleva en stor överraskning. Jag har bestämt mig för att beskriva honom eftersom hans 

karaktär bevisar hur många olika gestalter det finns i boken, och att inget är bara svart eller 

vitt, en god karaktär kan faktiskt visa sig vara ond och tvärtom. 
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6.1.3 Sagovärlden 

Det viktigaste sagoelementet, det som troligen bidrar mest till böckernas sagolika karaktär, är 

den sagovärld som framställs i dem. Det är just detta element som skiljer sagor och fantastiska 

berättelser från andra litterära genrer. Som jag beskrev i tidigare kapitel (4.2. Saga idag – 

fantasylitteratur) innebär begreppet high fantasy litteratur att boken innehåller många 

sagolika, övernaturliga drag, som exempelvis en annan främmande värld (som jag kallar för 

sagovärld i min uppsats). I sin bok Från fabler till manga (2015) urskiljer Ann Boglind och 

Anna Nordenstam tre typer av sådana sagovärldar: en helt fantastisk värld, en som är parallell 

till den verkliga världen och dit man kan komma genom en passage, och till sist en vanlig, 

verklig värld som bara har några fantastiska inslag.
87

 Jag ska fokusera på den andra typen 

eftersom just den förekommer både i Bröderna Lejonhjärta och Min mormor hälsar och 

säger förlåt.            

 När man undersöker sagovärlden i en viss bok, får man inte glömma att 

huvudpersonen/personerna har kommit dit från en verklig värld.
88

 Därför är det viktigt att 

ägna lite tid åt att också fokusera på den världen eftersom den lägger ett visst perspektiv på 

undersökning av sagovärlden. Den verkliga världen där huvudpersonerna lever under en viss 

del av handlingen är ”välbekant och alldaglig” och som Göte Klingberg (1918-2006), den 

svenske barnlitteraturforskaren, påpekar i sin bok De främmande världarna i barn- och 

ungdomslitteratur (1980), är ofta ”den i författarens tid levande människors vardagsvärld”.
89

 

Det stämmer i båda fallen; hos Lindgren finns kännetecken från 70-talets Sverige, medan 

Backman visar den nutida svenska storstaden, antagligen Stockholm. Det är dock inte en 

regel: miljön varifrån man flyr till en annan värld kan likaväl vara historisk. Man kan undra 

varför författare väljer att sammanställa sagovärlden med den värld som läsare känner till väl 

och där de känner sig trygga. Syftet med det kan vara att öka berättelsens trovärdighet – en 

ung läsare kan fråga sig själv: huvudpersonerna bor i samma lägenhet som jag, går till samma 

skola, äter samma mat och så vidare, och lyckas förflytta sig till någon sagolik plats – kanske 

kan samma sak hända med mig?         

 Att beskriva den verkliga, alldagliga världen på ett trovärdigt sätt vållar således inte 

något större problem för författare. Men hur kan man vinna läsarnas förtroende angående den 
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andra, främmande världen? Göte Klingberg förklarar det på så sätt: ”Att skildringen av den 

främmande världen och dess uppträdande har samma trovärdighet som beskrivningen av den 

alldagliga världen nödvändiggör att den främmande världen är en logisk värld”.
90

 Geografin 

spelar en stor roll i den här processen. Fantasyböcker innehåller således ofta ortnamn, ibland 

till och med på ett främmande språk, och ibland ritar även författaren eller illustratören en 

karta över sagovärlden för att kunna känna in sig i den ännu bättre (som till exempel 

 J.R.R. Tolkien gjorde i sina böcker). Trovärdigheten är mycket viktig i fantasylitteraturen, 

vilket Göte Klingberg understryker i sin bok: ”romaner där en främmande värld har förenats 

med en alldaglig på ett trovärdigt sätt har jag tidigare brukat kalla fantastiska berättelser”.
91

 

Man kan således våga påstå att utan denna trovärdighet, utan denna logiska förening mellan 

två olika världar kan en bok inte fungera som en fantasybok, i alla fall inte en fantasybok som 

innehåller bägge världarna (den andra typen enligt Boglinds och Nordenstams indelning
92

). 

 Alla sagovärldar i barnlitteraturen är olika, och de som framställs i böckerna jag 

analyserar är inga undantag. Därför bestämde jag mig för att beskriva båda världarna genom 

att välja några drag som karaktäriserar dessa sagovärldar och fokusera min skildring just på 

dem, vilket också kan hjälpa mig senare att jämföra och analysera sagovärldar i båda 

böckerna. Elementen som jag är mest intresserad av och som beskriver sagovärlden på det 

bästa sättet är exempelvis var den ligger, hur den ser ut och om den består av landskap eller 

områden (det vill säga hur geografiskt trovärdig sagovärlden är, enligt Klingberg). Det är 

också väsentligt att beskriva sagovärldens natur och befolkning, vad man sysslar med där, 

vilket språk man talar, om det är tid av fred eller krig, och på vilket sätt den världen liknar den 

verkliga, om den är helt annorlunda, eller tvärtom, ganska liknande och därför lätt att flytta 

till. 

Nangijala 

Sagovärlden som beskrivs i Bröderna Lejonhjärta heter Nangijala. Man flyttar dit efter sin 

död. Då lämnar man den vardagliga, verkliga världen och kommer till sagolika Nangijala. 

Den är belägen lite mystiskt, ingen vet var den ligger, inte ens Jonatan kan svara på Skorpans 

fråga: 

”Nangijala” sa jag, ”var ligger det?” 

Då sa Jonatan att det visste han inte så noga. Men det var nånstans på andra sidan stjärnorna. 

 (s. 7) 
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Tiden som gäller i Nangijala vet man inte heller mycket om, det är dock klart att den inte 

räknas på samma sätt som på jorden. För dem som kommer från jorden kan tiden verka 

gammal där, men Jonatan påpekar också att den kan beskrivas som ”en ung och frisk och god 

tid som det är lätt och enkelt att leva i” (s. 28). 

Nangijala består av två sköna dalar, Körsbärsdalen, där bröderna bor, och Törnrosdalen, dit de 

kommer för att stödja motståndsrörelsen, samt en hemsk plats Karmanjaka, ”landet uppe i De 

Uråldriga Bergens berg bortom De Uråldriga Flodernas flod, där Tengil härskade, grym som 

en orm” (s. 43). Med tanke på sagovärldens geografiska uppdelning och benämning kan man 

säga att boken uppfyller Klingbergs kriterium angående fantastiska berättelser, eftersom den 

främmande världen är trovärdig och logisk. Det finns tre delar av Nangijala och var och en 

innefattar i sin tur många ställen med konkreta namn, Ryttargården, Tulipagården, 

Mattisgården (som är namn på karaktärernas hus), sedan också värdshuset Guldtuppen  

i Körsbärsdalen. Även i Karmanjaka har olika platser sina egna namn, som Karmafallet eller 

Katlagrottan.            

 När Skorpan kommer till Körsbärsdalen för första gången blir han överförtjust i hur 

vacker den är: 

Och då – då såg jag äntligen Körsbärsdalen, å, den dalen, den var vit av körsbärsblom överallt! Vit och 

grön var den av körsbärsblom och grönt, grönt gräs. Och genom allt det gröna och vita flöt ån som ett 

silverband. [...] 

”Det här är väl den vackraste dalen på jorden?” 

”Ja, fast inte på jorden”, sa Jonatan, och då kom jag ihåg att det var i Nangijala jag var. 

Runt omkring Körsbärsdalen låg höga berg, det var också vackert. Och utför bergens branter strömmade 

bäckar och vattenfall ner mot dalen så att det bara sjöng om det, för det var ju vår. (s. 21) 

 

Pojkarna har sina egna hästar, Grim och Fjalar, och med dem åker de på spännande ridturer. 

De brukar också simma i ån eller fiska, och på kvällarna kan de tända en brasa och berätta 

historier för varandra. Körsbärsdalen erbjuder helt enkelt allt en ung pojke kan drömma om.

 Lite annorlunda ser det ut i Törnrosdalen. Den är också mycket vacker, fylld med 

törnrosblommor som doftar underbart, men den är inte lika fridfull som Körsbärsdalen. Tengil 

har redan invaderat den och fått alla invånare att leva i största fruktan för sitt liv. Törnrosdalen 

omges av en hög mur där Tengilsmän vaktar dygnet runt så att ingen kommer in utan 

lösenordet och tillåtelsen. När Skorpan åker in genom porten i Törnrosdalen, blir han helt 

förtvivlad. 

Hemskt var det också att se hur det stod till med människorna i Törnrosdalen, hur bleka och utsvultna och 

olyckliga de var allesammans, åtminstone dom jag såg där jag red fram, så olika folket i Körsbärsdalen. 



42 

 

Men så hade vi ju heller ingen Tengil i vår dal som lät oss slava för honom och tog ifrån oss allt vi skulle 

leva av. (s. 58) 

 

Karmanjaka, där Tengil och Katla håller hus, ser helt annorlunda ut, och påminner inte alls 

om en sagolik värld. Där finns det bara ”usla, smala, branta bergsstigar” (s. 151), enkel 

växtlighet, inga blommor. När man vandrar där känner man en tryckt stämning, även om man 

inte stöter på Katla eller Tengil. Det krävs mycket mod och uthållighet för att kunna klara sig 

i Karmanjaka.         

 Körsbärsdalen och Törnrosdalen har många invånare, och läsaren får lära känna några 

av dem, särskilt de personer som bröderna umgås med. De flesta är trevliga och hjälpsamma, 

det får Skorpan uppleva särskilt i början när han fortfarande är lite förvirrad och bara känner 

sin bror Jonatan. Alla i Körsbärsdalen står mycket nära varandra, Skorpan beskriver i boken 

en kväll då alla satt i Guldtuppen och ”var glada, sjöng och skrattade och alla var goda vänner 

och tyckte om varann verkade det som” (s. 36). Det finns dock människor som inte är lika 

trevliga och inte alls vill pojkarna väl, Jossi, förrädaren i moståndsrörelsen. Han brukar dock 

låtsas som om han vore vänlig mot alla, så just bröderna Lejonhjärta får inte uppleva så 

mycket av det obehagliga i hans karaktär.       

 Man vet inte mycket om deras arbete, men de verkar syssla med vanliga saker, som 

exempelvis att odla, sköta djur, jaga, driva ett värdshus och så vidare. I många fall är det dock 

en täckmantel, eftersom en stor del av båda dalarnas befolkning deltar i motståndsrörelsen 

mot Tengil och kämpar mot honom i konspiration. Därför pratar de också ett hemligt språk 

ibland, som Karl inte förstår. Sofia och Mattias använder detta språk när de skriver 

meddelanden till varandra och beskriver situation i var sin dal.   

 Sammanfattningsvis är Nangijala en underbar sagovärld, och där ”får man visst allt 

man har önskat sej” (s. 25). Det verkar så i början åtminstone. Lite senare när man hunnit 

komma in i dess historia och nutida situation ser man att inte allt fungerar sagolikt, och att det 

tyvärr finns många problem och bekymmer man måste stå ut med. En sak gör dock att 

Nangijala förblir mycket sagolikt, nämligen att det goda alltid övervinner det onda där. 

 I Bröderna Lejonhjärta nämns också en annan sagovärld, dit pojkarna förflyttas  

i slutet av boken, nämligen Nangilima. Det är den riktiga sagovärlden, där man hamnar efter 

att man har dött. Där är livet bekymmerslöst och glatt, ”människorna lekte där, ja, de arbetade 

också förstås och hjälpte varandra med allting, men de lekte mycket och sjöng och dansade 

och berättade sagor” (s. 201), som Jonatan berättar för Skorpan. Efter kriget mot Tengil 

flyttas Mattias dit, precis som brödernas hästar och till slut bröderna själv. Romanen slutar 
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dock när pojkarna hoppar och flyttas till Nangilima, därför finns det ingen information mer 

om denna värld. 

6.1.4 Sjukdom och död 

Den här aspekten är kärnan i min uppsats, sjukdom och död lär vara svårast att skriva om i en 

barnbok. Som jag redan beskrev tidigare i uppsatsen har dessa två ämnen framställts på olika 

sätt inom barnlitteraturens historia, och ibland inte framställts alls.
 93

 Bröderna Lejonhjärta 

skrevs på 1970-talet och är ett exempel på den nya vågen i barnlitteraturen, eftersom Astrid 

Lindgren berör just ämnen som sjukdom och död och framställer dem på ett explicit, och till 

och med kontroversiellt sätt. De ämnena förekommer i boken i olika gestalter, både när 

Skorpan och Jonatan fortfarande befinner sig i den verkliga världen och efter att de har 

förflyttats till Nangijala.          

 Först läser man om Skorpans sjukdom, som hindrar honom från att ha ett vanligt liv 

som barn, han ligger i kökssoffa och lyssnar på sin brors underbara historier. I början vet dock 

Skorpan inte att hans tillstånd är så allvarligt att han kan dö. Det får han veta av en slump: 

Jonatan visste att jag skulle dö. Jag tror att alla visste det utom jag. De visste det i skolan med, för jag låg 

ju bara hemma och hostade och var sjuk jämt, sista halvåret har jag inte kunnat gå i skolan alls. Alla 

tanterna som mamma syr klänningar åt visste det också, och det var en av dom som pratade med mamma 

om det så att jag råkade höra det, fast det inte var meningen. De trodde att jag sov. Men jag låg bara och 

blundade. Och det fortsatte jag med, för jag ville inte visa att jag hade hört det där hemska – att jag snart 

skulle dö. 

Jag blev lessen förstås och så förskräckligt rädd, och det ville jag inte visa för mamma. (s. 5-6) 

 

Skorpan fruktar sin död, han vill inte dö när hans liv inte ens har börjat på riktigt. Han pratar 

om det med sin bror och uttrycker sin ilska över att livet måste vara så orättvist, och det är då 

Jonatan introducerar Nangijala för honom. Nangijala för med sig hopp, ljus och drömmar till 

pojkens huvud där det bara fanns mörker och förtvivlan förut. Man kan säga att Skorpan 

nästan slutar vara rädd och snarare inte kan vänta tills han får flyga iväg till Nangijala. 

Plötsligt händer det dock någonting som ingen är beredd på. Det är Jonatan som först hamnar 

i Nangijala. Deras lägenhet börjar brinna med Karl liggandes kvar i kökssoffan, och Jonatan 

bestämmer sig utan tvekan att rädda sin bror. Han springer in i lägenheten, tar Skorpan och 

försöker ta dem ut därifrån, men elden är överallt, och den enda vägen är att hoppa genom 

fönstret.  
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En skräckslagen folkmassa som samlats utanför huset tvingades maktlös bevittna hur 13-åringen tog sin 

bror på ryggen och med elden flammande bakom sig utan betänkande kastade ut sig genom fönstret.  

I fallet mot marken skadade gossen sig så svårt att han nästan omedelbart avled. Den yngre brodern 

däremot, som han vid fallet skyddade med sin kropp, klarade sig utan skador. (s. 13) 

Således möts läsaren av två typer av död redan i början av boken. En som man väntar på efter 

en lång sjukdom (som i Skorpans fall) och en som händer plötsligt, när man minst anar det 

(som i Jonatans fall). Båda fallen kan man dock också räkna in i en tredje typ av död – när 

döden kommer i ens ungdom. Det är värt att poängtera för det framställs också andra typer av 

död i boken, när man är äldre. Här utgör Mattias ett bra exempel, eftersom han är ganska 

gammal och kallas för ”farfar” av Skorpan när han dör i slutet av boken.   

 Men Mattias död är samtidigt en illustration av den modiga död som kommer i strid. 

När det är dags för den sista bataljen i kriget mot Tengil förenas alla från Körsbärsdalen och 

Törnrosdalen för att äntligen bekämpa tyrannen för gott. De lyckas med det till slut, men de 

betalar ett högt pris för det.  

Många gav sina liv där för frihetens skull. Ja, den var fri nu, deras dal. Men de som var döda låg där och 

visste det inte.                          

Mattias var död, jag hade ingen farfar mer.[...]       

”Vår plågoande finns inte mer”, sa Orvar. ”[...] Snart ska Törnrosdalen vara som förr.”   

Men jag tänkte att så som förr blir Törnrosdalen aldrig. Inte för mej. Inte utan Mattias. (s. 190-191) 

Detta fragment påpekar problematiken med att dö för idéns skull, för friheten, för sitt land och 

så vidare. Det är någonting att vara stolt över, men alla de som är kvar kan inte riktigt glädjas 

åt segern. Hur kan man vara glad över att man är fri, om man inte vet vad man ska göra med 

den friheten utan sina nära och kära? När man läser Skorpans ord syns det tydligt att han 

också är förvirrad och ledsen, och att förlora Mattias är nästan ett för högt pris för den 

friheten.          

 Förutom den självklara sorgliga inställningen till döden presenteras dock också en 

annan attityd – död av någon ond, av antagonisten, som faktiskt känns förtjänt och som alla 

väntar på. Detta fall gäller naturligtvis Tengil och Katla, två skräckinjagande gestalter från 

Karmajaka. Det var Tengil som orsakade all misär i Törnrosdalen, det var han som befallde 

att gripa och döda Orvar och Jonatan, det var slutligen hans fel att så många dog under 

striden. Därför råder det ingen tvekan om att alla andades ut av lättnad när han mördades. 

Katla var ett monster och hjälpte sin herre Tengil med att plåga folk. Därmed var hennes död 

lika efterlängtad som hennes herres.         

 Den allra sista döden man läser om i Bröderna Lejonhjärta är när Jonatan och Skorpan 
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flyttar till Nangilima – den riktiga efterlivsvärlden. Pojkarna lyckas besegra Katla, men 

Jonatan utsätts ändå för hennes eld, vilken gör honom förlamad. ”'Ska du dö nu igen, Jonatan', 

skrek jag. Och då sa Jonatan: 'Nej! Men det är vad jag skulle vilja. För jag kommer aldrig att 

kunna röra på mig mer'” (s. 203). För Jonatan som är full av liv och redo för nya äventyr blir 

förlamning värre än död. Döden är inte hemsk, man flyttar till Nangilima då, där det fanns 

”ingen grym sagotid utan en glad, full av lekar” (s. 201). Mattias är också där nu, och 

pojkarna börjar drömma om att flytta dit och bo hos honom, plocka äpplen i hans apelgård, 

rida häst och simma, allt detta utan några bekymmer. Skorpan bestämmer sig modigt för att 

hjälpa sin bror och offra sig för honom. Han tänker ta Jonatan på ryggen och hoppa med 

honom nerför stupet. Han är skrämd men han vill visa sitt mod för Jonatan. 

”Skorpan Lejonhjärta!, sa Jonatan, ”är du rädd?”       

”Nej...jo, jag är rädd! Men jag gör det ändå, Jonatan, jag gör det nu...nu... och sen blir jag aldrig mera 

rädd. Aldrig mera rä...” 

”Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset!” (s. 207) 

Med dessa ord slutar boken – bröderna Lejonhjärta har kommit till den sagolika Nangilima 

där det inte finns några bekymmer mer. Men den sista scenen ställer döden i ett annat, lite mer 

positivt ljus. Döden här är en flykt, för Jonatan är det flykt från förlamning och ett besvärligt 

liv, för Skorpan är det flykt från att bli ensam (som han skulle bli om det bara var Jonatan som 

skulle dö), men också från rädsla. Att hoppa kommer bli det sista han är rädd för, sedan 

kommer han inte behöva frukta någonting överhuvudtaget och han kommer kunna bli modig 

som Jonatan. Ur ett utifrånperspektiv kan deras död verka hemsk och onödig, man känner att 

man vill sörja dem som dog så unga. Det var också det som Astrid Lindgren anklagats för – 

hon tycktes prata om de ungas död för lättsamt och uppmuntra till självmord.
94

 Men det som 

hon egentligen ville poängtera med den sista scenen och som hon berättade i många intervjuer 

var att döden kan vara början på något nytt, något bättre, särskilt om den döende är sjuk. De 

människor som lever kvar på jorden borde kunna få tröst i den tanken, att deras nära och kära 

är i Nangijala, en underbar plats, där de har det mycket bättre än de haft det på jorden.  

 Det faktum att Jonatan och Skorpan ”dör” två gånger i boken orsakade också många 

frågor från läsare, som ville veta när exakt bröderna dog och hur man borde tolka boken. 

Astrid Lindgren menade att boken kan tolkas på två olika sätt. Barn uppfattar händelserna  
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i boken precis som de beskrivs, medan vuxna ser en djupare plan, ett annat botten  

i berättelsen. Hon förklarade vad som hänt i boken ur sitt eget perspektiv på följande sätt: 

Jag tror varken på Nangijala eller Nangilima eller på himlen eller nånting. Och egentligen är det ju också 

så i boken att Skorpan inte dör i sin kökssoffa förrän på sista sidan.     

 Det som händer i Nangijala är det han tar till för att överhuvud kunna leva när Jonatan har dött ifrån 

honom i den där eldsvådan. Och när han äntligen hoppar i slutet så gör han det också i fantasin.
95

 

6.1.5 Längtan och saknad 

Ett viktigt motiv i Bröderna Lejonhjärta som förekommer i olika former och som tydligt 

förknippas med bokens svåra ämnen som sorg är också saknad och längtan. För att analysera 

dessa två känslor i boken är det värt att observera skillnaden mellan dem. Saknad är en 

”känsla av förlust l. tomhet; smärtsamt l. vemodigt minne av ngn l. ngt” som Svenska 

Akademiens Ordbok anger,
96

 medan längtan syftar på ”intensiv åstundan l. önskan [...] att få 

ngt”.
97

 Det vill säga att saknad innebär att man känner av någons eller någontings frånvaro 

och därför kan man säga att saknad är förankrad i det förflutna. Längtan efter något betyder 

däremot en förväntan, man önskar och ser fram emot att någonting händer, vilket är mer 

förknippat med framtiden. Man kan observera båda känslorna i boken, det beskrivs både 

saknaden efter sina nära och kära och olika sorters längtan, exempelvis längtan efter att bli 

omtyckt och populär, längtar efter frihet och längtan efter makt.    

 Den första känslan som jag nämnde, nämligen saknaden efter sin familj och vänner, 

förekommer ofta. Skorpan saknar Jonatan mycket, sedan hans bror dött och flyttat till 

Nangijala. Just Bröderna Lejonhjärta är dock ett speciellt fall, där den sortens saknad är 

samtidigt en längtan, i och med att Skorpan har fått ett löfte att han skulle träffa sin bror igen i 

Nangijala. Senare i boken när bröderna skiljs åt eftersom Jonatan behöver hjälpa 

motståndsrörelsen längtar pojkarna också efter varandra och ser fram emot att ses igen. Under 

den tiden de bor i Körsbärsdalen hinner de också skapa en stark relation med Sofia, och henne 

saknar de när de är borta (man kan säkert påstå att hon saknar dem på samma sätt och oroar 

sig för dem när de inte är hemma i Ryttargården).      

 En annan känsla är längtan efter att bli omtyckt och populär. Den gäller mest Skorpan, 

det är han som hela tiden påpekar att han inte är lika modig som Jonatan, inte lika folkkär som 

Jonatan, inte har lika många kompisar som han och så vidare. Efter Jonatans död tror Skorpan 
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till och med att det vore bättre om det vore han som dog istället och den tron lär han ta från 

andra personer och deras attityd mot honom. 

Det finns nog ingen människa i hela stan som inte sörjer Jonatan och som inte tycker det hade varit bättre 

om jag hade dött istället. Det har jag åtminstone förstått på alla tanterna som [...] suckar och tittar på mej 

när de går genom köket, och säjer till mamma att ”Stackars fru Lejon! Och just Jonatan som var så 

enastående!” (s. 14) 

Skorpan verkar hela tiden leva i Jonatans skugga och han längtar efter att bli precis som sin 

storebror. Det är ett typiskt beteende för yngre syskon och i Karls fall förekommer det ännu  

i högre grad på grund av hans sjukdom. Men Karl utvecklas på många plan när han kommer 

till Nangijala och just den längtan bidrar till det, den fungerar som en motor som driver 

honom och ger honom styrka att göra saker han aldrig vågat göra förut. Skorpan vill vara 

modig och omtyckt och därför bestämmer han sig för att hjälpa till i kampen mot Tengil. Till 

slut blir han faktiskt lika modig som Jonatan och alla älskar att vara med honom.  

 I Bröderna Lejonhjärta kan man också tydligt se längtan efter friheten, både hos folk 

från den redan ockuperade Törnrosdalen och från Körsbärsdalen. De har skapat en 

motståndsrörelse och slåss mot Tengil, mestadels i konspiration, för att förbereda sig till den 

slutgiltiga striden. Situationen i Törnrosdalen är mycket allvarlig, sedan Tengil erövrat dalen 

och gjort dess folk till sina trälar. Människorna som bor där är förtvivlade och hoppas på 

någon frälsare som hjälper dem och som Mattias säger, fungerar just Jonatan som denna 

frälsare för dem: ”’Jonatan, vår frälserman’ sjunger di om, för han ska befria Törnrosdalen, 

tror di, och det tror jag också” (s. 103). Törnrosdalens invånare saknar den frihet som de hade 

innan Tengil (saknad – förlust av något man hade i det förflutna), men samtidigt strävar de 

efter att besegra honom och återskapa en fri dal, därför kan man i detta fall tala om längtan 

(något man förväntar och ser fram emot i framtiden).     

 Sista typen av längtan är den efter makt som representeras i boken av Tengil. Han har 

en plan att erövra båda dalarna och förvandla folk som bor där till sina trälar, så att han inte 

behöver oroa sig för pengar och gods. Han vill bli herre över hela landet och så småningom 

förverkligar sin dröm med hjälp av odjuret Katla och stora trupper soldater som kallas för 

Tengilsmännen och som är beredda på allt deras herre befaller. När Karl hör historien om 

Tengil för första gången kan han inte förstå varför Tengil beter sig på så sätt. 

”Varför kan han inte stanna borta i sina uråldriga berg”, sa jag. ”Varför måste han komma till Nangijala 

och förstöra?”          
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”Ja, det du”, sa Jonatan. ”Den som kan svara på det, han kan svara på mycket. Jag vet inte varför han 

måste ödelägga allt som finns. Det bara är så. Han unnar inte folket i dalarna att leva som de gör” (s. 43). 

Men det är just den här längtan efter makt och storhet, så vanlig hos alla tyranner, som driver 

Tengil till allt detta. Den kan vara beroendeframkallande, ju större makt man har desto mer 

makt vill man få. Men som Tengils exempel visar, är den typen av längtan inte rationell och 

slutar ofta illa för personen som kännetecknas av den. 
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6.2 Min mormor hälsar och säger förlåt 

6.2.1 Bokens struktur 

Min mormor hälsar och säger förlåt är en ganska lång bok, uppdelad i 35 kapitel, med lite 

gåtfulla kapitelrubriker, som Tobak, Apa, Kaffe (som de tre första kapitlen heter).
98

 Boken 

berättas i tredjepersonsperpektiv, dock med mycket fokus på huvudpersonen Elsa. Fredrik 

Backman använder sig i boken av intern fokalisering – berättaren vet exakt lika mycket som 

den fokaliserade karaktären (i detta fall Elsa). Maria Nikolajeva påpekar i sin bok Barnbokens 

byggklossar (2004) att sådan fokalisering är ett ofta förekommande grepp i barnböcker:  

”[i] barnlitteraturen är det ofta en vuxen berättare som fokaliserar en barnperson; därmed 

skapas en illusion av att händelserna presenteras genom ett barns ögon”.
99

 Det ser man tydligt 

i Min mormor hälsar och säger förlåt, berättaren följer Elsa vart hon än går, har tillgång till 

hennes tankar, tar till och med över hennes sätt att prata genom att använda ett vardagligt 

språk och onödigt tillkrånglade meningar:  

De säger att hon är galen nu, mormor. Men egentligen är hon ett geni. Hon är bara lite knäpp  

i skallen samtidigt. [...] Det är en av Elsas favoritsaker med mormor. Fast kanske inte just idag då, förstås. 

Eftersom klockan är halv två på natten och Elsa är trött och skulle vilja gå och lägga sig, men det går inte 

för mormor har kastat bajs på en polis nu igen. Det är komplicerat, kan man säga. Som en 

Facebookstatus. (s. 9) 

Det märks tydligt att trots tredjepersonsperspektivet kan man genom fokaliseringen verkligen 

närma sig Elsa och leva sig in i hennes situation. Den närhetseffekt vars betydelse  

i tonårsboken Vivi Edström påpekar har således också uppnåtts här, fast på ett annat sätt. 

Ytterligare en faktor som gör det lättare för läsare att bli en del av historien är antagligen det 

att boken berättas i presens – allt händer här och nu. Just en sådan form av berättare kan ge 

läsaren ”intrycket att författaren endast registrerar, inte 'lägger sig i' sina figurers agerande”.
100

 

Den här metoden lär vara ganska objektiv, men återigen presenteras berättelsen ur enbart en 

persons perspektiv.          

 Ett annat karakteristiskt drag i boken är att berättandet ofta byggs på parallella 

meningar. Det exponerar mycket kontraster mellan olika karaktärer i boken, mellan just Elsa 

och hennes mormor, eller mellan Elsas mor och mormor. De två sistnämnda personerna har 
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särskilt svårt att komma överens om någonting, och en hel del av berättarens yttrande 

beskriver just bråk dem emellan: 

Och då går mamma sakligt igenom allt som mormor har ställt till med, och då säger mormor att mamma 

bara är sur för att mamma inte har någon humor. Och då säger mamma att mormor borde sluta bete sig 

som ett oansvarigt barn. Och då säger mormor... (s.23) 

Tack vare det samt berättandet i presens kan man säga att berättelsen är mycket dynamisk och 

håller ett tempo som skulle passa bra till en äventyrsbok.     

 Bokens struktur och berättarform kan man också jämföra med dem som är typiska för 

sagor. Som redan har nämnts, brukar sagans uppbyggnad bestå av tre huvudhändelser, vilka 

beskrivs av Vivi Edström som ”konturmönstret hem-äventyr-återkomst”
101

 eller av Maria 

Nikolajeva som ”grundmönstret [...] hem-uppbrott hemifrån- äventyr-hemkomst”.
102

 I Min 

mormor hälsar och säger förlåt kan man inte bokstavligen se detta mönster, i och med att 

boken inte är en riktig saga. Däremot kan man se en metaforisk framställning av mönstret. För 

Elsa betyder ”hem” en trygg föreställning om verkligheten och om hennes mormor. När 

mormor dör rasar Elsas trygghet och det är då hon ger sig iväg för ”äventyret”, vilket i boken 

innebär att hon lämnar mormors brev till andra personer för att förändra deras liv. Denna resa 

låter Elsa få veta nya saker både om sin mormor och om världen i allmänhet. Hon lyckas 

”rädda världen från ondskan” även om det i detta fall bara innebär att hon avslöjar 

hemligheter som orsakat missämja bland familjen och grannar och inför en bättre stämning i 

huset. Efter det kommer hon ”hem”, det vill säga till denna trygghet och känslan att allt lär 

vara på sin plats igen. Man kan således tolka bokens händelseförlopp som enigt med sagans 

grundmönster, trots att Elsa egentligen aldrig lämnar sitt riktiga hem. När det gäller 

berättarform avviker boken från sagoberättande. Istället för en opersonlig, allvetande berättare 

finns en stark intern fokalisering. Dessutom är boken skriven i presens, vilket är ett ovanligt 

grepp i sagan. Man kan dock anta att sagor som mormor berättar för Elsa innehåller dessa 

typiska sagodrag, som ”Det var en gång...”, men det framkommer aldrig  

i själva berättelsen. Slutligen är boken personorienterad, med en djup karaktärsgestaltning. 

Maria Nikolajeva påpekar att de moderna barnboksförfattarna börjar förena båda 

orienteringarna genom att ta med många drag från berättelser där handlingen är viktigast, utan 

att sluta fokusera på personer. De har ”äventyrets obligatoriska beståndsdelar: klara 

skiljelinjer mellan gott och ont, spänning, dynamisk handling. [...] Men det är inte handlingen 
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eller spänningen som är det väsentliga, utan individen, den personliga utvecklingen”.
103

  

Min mormor hälsar och säger förlåt verkar vara just en sådan typ av bok.   

 När det gäller sagan i boken har den en ganska viktig plats i hela berättelsen, men 

huvudhandlingen utspelar sig i den verkliga världen. Mormor berättar sina sagor för Elsa och 

just då ”flyttar” de till sagovärlden Landet-Nästan-Vaken, men sedan kommer de alltid 

tillbaka. Alla sagolika varelser som jag nämnde vid bokens beskrivning, nämligen worsarna, 

molndjuren, snöänglarna och så vidare, finns bara i dessa berättade sagor, ingen annan person 

i boken kan se dem, bara Elsa och mormor. Även om något sagoelement tycks vara med i den 

verkliga världen, händer det bara i Elsas huvud, eftersom det egentligen är något helt vanligt 

som tillhör vår värld, men som Elsa förvandlar till något mystiskt och sagolikt  

i längtan efter sin mormor och i behov av bekräftelse att allt det de drömt om är sant. Å ena 

sidan spelar således sagan inte en så stor roll i själva händelseförloppet som hela tiden sker  

i verkligheten. Men å andra sidan är sagan och dess element ständigt närvarande tack vare det 

att boken berättas på sätt och viss ur Elsas perspektiv, och just för henne är hennes mormors 

sagor allt i livet.           

 När det gäller sagans typ kan man också i den här boken se en blandning av 

undersagan och parabelsagan. Sagan som berättas av mormor utspelar sig i en fantasimiljö 

och innehåller många övernaturliga varelser, samtidigt som man kan se vissa didaktiska drag  

i den. Hela sagan är en metafor för den verkliga världen och konsekvenser av människans 

olika handlingar. Därför kan man klassificera sagan i Min mormor hälsar och säger förlåt 

som både undersagan och parabelsagan.
104

 

6.2.2 Karaktärerna 

I Min mormor hälsar och säger förlåt presenterar Fredrick Backman en mångfald litterära 

karaktärer som tillsammans utgör en blandning av olika egenskaper, förutsättningar och 

livssituationer. En del är verkliga och en del lever bara i fantasin (eller det är åtminstone det 

läsaren tror), några fungerar bra ihop, medan andra inte ens kan vara tillsammans i ett rum. 

Nästan alla bor i samma trapphus, vilket gör förhållanden mellan dem ytterligare 

konfliktbenägna, och trots att Backman beskriver alla med en stor dos av humor, kan man 

också finna mycket djup hos dem. Bokens karaktärer består av flera skikt som de inte visar 

när som helst och för vem som helst, men som läsaren får upptäcka så småningom under 

händelsernas förlopp.  
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Huvudpersonerna 

Bokens huvudpersoner är en sjuårig flicka Elsa och hennes sjuttiosjuåriga mormor. Själva 

historien handlar egentligen bara om Elsa och den är berättad ur hennes perspektiv (trots att 

hon själv inte är berättaren
105

). Man får veta allt om henne, hennes känslor och problem. 

Hennes mormor dör tidigt i boken, däremot är hon en viktig person i berättelsen och hon 

nämns om och om igen, så hon kan räknas som en huvudperson också. Dessutom är hennes 

relation med Elsa väsentlig för bokens förlopp och påverkar alla händelser. 

Elsa 

Elsa är protagonisten i romanen, hon är en djup gestalt, skildrad mycket utförligt på alla plan. 

Hon är ”sju år gammal, fast snart åtta” (s. 7) som hon brukar poängtera. Elsa är ovanligt 

mogen för sin ålder, hon tänker och analyserar allt som händer, ställer många frågor och om 

hon inte får svar öppnar hon Wikipedia, vilken är hennes favoritwebbsida, och söker svaret 

där. Hon läser mycket, särskilt fantasylitteratur, Harry Potter eller tecknade serier – det som 

hon själv kallar för ”kvalitetslitteratur”. Allt detta gör att hon verkar lite annorlunda, jämförd 

med andra barn. Hon har inga vänner vare sig bland skolkamrater eller vuxna, förutom en 

enda person – hennes mormor. Mormor är den enda vuxen som Elsa gillar och inte kallar 

fräckt för ”smarthuvuden”. Hon längtar efter att vara normal och accepterad av andra, men 

hennes mormor brukar uppmuntra henne att bli sig själv och upprepar att hon är speciell – och 

”att vara speciell är det bästa sättet att vara annorlunda” (s. 10).    

 Händelserna i Min mormor hälsar och säger förlåt visar dock tydligt att det inte är 

många karaktärer som tycker likadant som mormor. Elsa blir mobbad nästan varje dag  

i skolan. En gång blev hennes älskade Gryffindorhalsduk sönderriven av andra tjejer på 

skolan.  

Den [halsduken] gick sönder i skolan när tre av de äldre flickorna som hatar Elsa utan att Elsa riktigt vet 

varför fick tag på henne utanför matsalen och slog henne och rev sönder halsduken och slängde ner den i 

en toalett. Hånskratten studsar fortfarande runt som flipperkulor i Elsas huvud. (s. 17) 

Hon får ständigt hotfulla lappar, blir jagad och slagen, därför behövde hon lära sig att springa 

fort. När det inte hjälper att springa, vänder hon om och slår tillbaka, för hon backar inte, hon 

är för envis och stolt för det. Så stolt att hon inte ens vill berätta för någon om det, bara för sin 

mormor. Elsas rektor säger att hon måste ”´anpassa sig´ för att ´fungera bättre med sina 

jämnåriga´” (s. 7). Hennes föräldrar är frånskilda och upptagna med sina karriärer och nya 
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 Se kap. 6.2.1. 
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familjer. Alla verkar dessutom ifrågasätta Elsas oskyldighet i det hela, frågar om hon kanske 

provocerat de andra som slagit henne, vilket inte är det bästa sättet att få Elsa att prata om det 

som hänt och må bra. Man kan därför säga att det bara är mormor som kan hantera Elsas 

mobbning. Hon tar henne på bilturer, gör extravaganta saker för att distrahera henne och 

verkligen försvarar henne, tar alltid hennes parti.       

 Elsas relation med mamma är ganska svår. De är visserligen nära varandra, men Elsa 

gillar inte att mamma jobbar hela tiden och bildar en ny familj. Hon behöver mer kontakt och 

uppmärksamhet. Hon tror att mamma inte förstår henne. Hon kan till och med göra dåliga 

saker med flit ibland så att mamma blir ledsen, för då känns det för Elsa som om mamma 

äntligen bryr sig. Mamma är gravid med nästa barn som Elsa kallar för Halven för det är 

mammas och hennes sambos barn. Det får Elsa att känna sig (dock kanske lite oberättigat) 

åsidosatt.            

 Elsas relation med pappan är också komplicerad. Hon gillar honom, men vill att han 

bryr sig mer, att han bestämmer något, att han inte bara säger ja till allt Elsa sagt: ”och sedan 

kör han Elsa hem. För pappa säger aldrig nej till Elsa, trots att hon ibland skulle önska att han 

gjorde det” (s. 87). Hon behöver sin pappa och hans stöd men får inte riktigt det. Det är då 

hon vänder sig till sin mormor. I mormors lägenhet får hon flytta till Landet-Nästan-Vaken 

och höra sagor om skattriddares äventyr och många andra härliga saker så att hon glömmer 

sin svåra situation hemma och i skolan.       

 Men mormor dör plötsligt och för Elsa är det det svåraste hon har varit med om. Hon 

kan inte riktigt hantera det som hänt, hon känner sig helt övergiven. Men mormor har faktiskt 

inte lämnat henne helt och hållet. Elsa får ett uppdrag och nu ska hon själv bli skattriddare och 

ge sig iväg till farliga, men fantastiska äventyr. Hon måste kontakta människor som hon aldrig 

har träffat förut, hon måste övervinna sin rädsla och ta hand om den stora och skräckväckande 

worsen
106

 och till och med ge ett brev från mormor till en person i trapphuset som alla kallar 

Monster.            

 Elsa är rädd och blyg och egentligen vill hon inte göra allt detta, men det var hennes 

mormors sista önskan så för hennes skull gör hon det och lyckas. Dessutom blir hon mycket 

starkare och modigare under den resan och efter jullovet får hon faktiskt en vän i skolan. Då 

blir hon inte ensam längre och så småningom slutar de andra förfölja henne. Den förändring 

hon genomgår tyder på att hon är en dynamisk karaktär som utvecklas inom händelsernas 

förlopp.            
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 Worsen är en varelse från Landet-Nästan-Vaken, som påminner om en hund, men är mycket större och 

farligare. Men senare i berättelsen blir faktiskt worsen Elsas vän och försöker rädda henne flera gångar. 
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 Elsa, precis som Skorpan i Bröderna Lejonhjärta, är den huvudperson som behöver 

hjälp i sin situation. Hon har det svårt både hemma och i skolan och till råga på allt dör 

hennes mormor, hennes enda vän. Boken berättar hennes inre resa till förståelse och under 

den resan lär hon sig att hantera sin situation, hon lär sig också mycket om sig själv och livet 

omkring henne. Hennes utveckling med hjälp av sagoberättande är huvudmotiv i boken, 

därför är också Elsa en dynamisk karaktär.        

 När det gäller Propps karaktärsroller spelar hon rollen av hjälten. Min mormor hälsar 

och säger förlåt saknar en typisk antagonist som brukar förekomma i sagor, men man kan 

säga att det onda i boken är oärlighet och hemligheter som negativt påverkar människor  

i hennes omgivning. Hon kämpar mot dem och med hjälp av sin mormors brev vill hon 

”rädda” andra, förändra deras liv. Därför kan hon klassificeras som en seeker.  

Mormor 

Mormor räknas som huvudpersonen som jag redan nämnt – trots hennes död är hennes 

närvaro tydlig i hela boken. Det är också hon som introducerar sagovärlden  

Landet-Nästan-Vaken för Elsa och tar henne dit varje kväll. Mormor är en djup karaktär och 

man får veta mycket om hennes egenskaper och handlingar, både nu och i det förflutna. Hon 

var läkare och reste till andra världsdelar för att hjälpa de sjuka och fattiga. För sin 

verksamhet fick hon många priser, men när boken börjar är hon bara en lite knäpp pensionär 

som älskar sitt barnbarn mer än någon annan och skulle göra allt för henne, även (eller  

i hennes fall särskilt) om det är olagligt.        

 Hon är sjuttiosju år gammal, men verkligen pigg för sin ålder. Hon verkar inte bry sig 

om att någonting kan vara olämpligt för henne nu, hon gör det ändå. Hon röker på sjukhus, 

kör sin bil utan körkort, bryter sig in till zoo, försöker flirta med polismannen för att komma 

undan straffet med mera. När någon annan vuxen person försöker hindra henne från att göra 

något opassande säger mormor bara: ”Att allt ska vara så jävla politiskt korrekt nuförtiden”  

(s. 9). Hon svär också mycket och kallar andra människor som hon inte gillar vid lite 

förolämpande namn. Hon har en bekymmerslös inställning till livet och det spelar inte någon 

stor roll för henne om det hon gör är förbjudet eller nedsättande. Som Elsa själv uttrycker det, 

”livräddande och att driva folk till vansinne är alltså mormors superkrafter” (s. 9). 

 Man kunde således säga att mormor inte är en bra förebild för Elsa, hon är ingen 

auktoritet. Däremot är det hon som tar hand om Elsa på det bästa möjliga sättet. Mormor vet 

vad som händer Elsa i skolan och att det är svårt för henne med mammas nya familj och 

därför gör hon alla dessa konstiga saker, för att distrahera flickan från allt det hemska. 
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Mormor är dessutom alltid på hennes sida, alltid ”Team Elsa”, både i skolan och hemma. Hon 

följer den princip som beskrivs i boken: 

Att ha en mormor är att ha en armé.        

Det är ett barnbarns yttersta privilegium, att veta att någon står på din sida, alltid, oavsett. Till och med 

när du har fel. Speciellt då, faktiskt.  

En mormor är både ett svärd och en sköld, och det är en alldeles speciell sorts kärlek som smarthuvuden 

inte begriper. (s. 59) 

 

Dessutom berättar mormor sagor för Elsa. Sagor som ska göra henne modigare och redo att ta 

livet i egna händer som en riktig riddare eller skattjägare. Mormor tar ofta Elsa till  

Landet-Nästan-Vaken på kvällarna och målar i hennes huvud bilder av olika varelser och 

händelser. Ibland är det roligt, men ibland kan det vara hemskt. Mormor berättar allt detta på 

deras hemliga språk som bara de två förstår vilket gör det ännu mer mystiskt, men samtidigt 

mysigt. Elsa älskar den gemenskapen med mormor och hon älskar att höra historier om 

kungariket Miamas. Mormor behöver egentligen inte mycket för att inspireras, hon ”har en 

historia från Miamas för varje tillfälle, och om det inte är tilfälle så har hon en historia ändå” 

(s. 51). Hon är verkligen annorlunda, och precis som Elsa verkar hon inte passa särskilt bra 

till andra personer i sin omgivning. Man brukar säga att man har mest fantasi som barn och att 

den sedan försvinner med åren, för man blir mer medveten om allt som händer i världen och 

då kan det vara svårt att fortsätta hitta på och fantisera. Det gäller dock inte mormor som 

verkar köpa sin fantasi hos de bästa sagoberättarna i Miamas. Som Elsa beskriver det i boken: 

”med mormor är allt en skattjakt. Hon kan göra en parkeringsplats till magiska berg och 

hoprullade handdukar till drakar som måste överlistas. Och Elsa är alltid hjälten” (s. 54). 

Sagovärlden som mormor introducerar för Elsa är en riktig tillflykt från verkligheten som 

plågar flickan.          

 Mormor är en ganska statisk gestalt, hon förändras inte mycket och man kan inte 

heller märka någon utveckling i henne. Däremot kan man säga att hennes karaktär är rund, för 

hon kan ändå överraska sin läsare. Ett exempel på ett sådant oförväntat beteende är när 

mormor ligger på sjukhuset. Hon skojar med Elsa, smugglar in alkohol osv. – typiskt för 

henne. Men när hon tror att Elsa inte hör henne ringer hon sin advokat och då är hon mycket 

seriös och tar sin sjukdom på allvar. Efter den scenen förstår man att mormor faktiskt kan ha 

fler bottnar än man först trodde. Ytterligare ett exempel är när Elsa får sitt uppdrag av mormor 

– hon ska dela ut brev som mormor skrev till personer hon kände. Och när hon delar dem ska 

Elsa säga: ”min mormor hälsar och säger förlåt”. Där är det tydligt att mormor ändå brydde 

sig om andra människor och ville reda ut eventuella missförstånd eller helt enkelt hjälpa dessa 

personer en sista gång.        
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 Mormors statiska och runda karaktär spelar en stor roll i berättelsen. Hon kan delvis 

jämföras med Jonatan, för hon är en trygg punkt för Elsa, trots sina galenskaper. Men just det 

att hon är en rund karaktär gör att hon tar på sig rollen av en katalysator i berättelsen – hon 

förändras inte själv, men hon sätter igång förändringar hos andra, det är helt och hållet på 

grund av henne som Elsa utvecklas. När det gäller Propps karaktärsroller spelar hon rollen av 

hjälten. Om man fortsätter med tolkningen att bokens ondskan är hemligheter och bråk kan 

man dra slutsatsen att hon har drabbats mycket av detta och därför är hon victim-hero. Hon är 

dessutom ”givaren” i och med att hon gav Elsa sina brev som hjälper henne i kampen mot 

ondskan, samtidigt som hon spelar rollen av ”avsändaren” – Elsa skulle aldrig göra det hon 

gjorde om inte mormor hade skickat henne iväg på detta uppdrag.  

Relationen mellan Elsa och mormor 

Relationen mellan Elsa och mormor är mycket viktig ur mitt perspektiv - hanteringen av det 

svåra i livet. Det har redan nämnts flera exempel på hur deras relation ser ut, men detta kan 

utvecklas. De har en direkt kontakt och pratar med varandra mer som kompisar, och inte som 

mormor och barnbarn. De använder förolämpande ord mot varandra ibland (som ”mupp” eller 

”din åsna”) eller skriker helt enkelt. Mormor känner inte att något kan vara olämpligt för en 

sjuåring som hon visar i detta samtal:  

Mormor himlar med ögonen. 

- Sluta pjåska dig. Du låter som din mamma. Har du en tändare? 

- Jag är sju! svarar Elsa. 

- Hur länge ska du använda det som en ursäkt? 

- Tills jag inte är sju längre! (s. 11) 

Samtalet äger rum på en polisstation klockan två på natten, efter att mormor och Elsa har 

blivit anhållna för inbrottsförsök till zooet. Det handlar dock inte om ett riktigt brott, mormor 

ville bryta sig in bara för att få Elsa att glömma det hon fått utstå i skolan den dagen, men det 

är naturligtvis inte ett ansvarsfullt beteende, vilket man förväntar sig från barnets 

vårdnadshavare. Polisen verkar ha samma åsikt angående detta, vilket man kan se i följande 

dialog: 

- Vi måste ringa barnets vårdnadshavare, förklarar polisen lugnt. 

- Jag är också barnets vårdnadshavare! Jag är barnets mormor! häver mormor ur sig [...]. 

- Klockan är halv två på natten. Någon måste ta hand om barnet, säger polisen [...]. 

- Ja! Jag! J-a-g tar hand om barnet! spottar mormor. 

Polisen gör en ganska ansträngt vänlig gest ut över förhörsrummet. 

- Och hur tycker du att det fungerar för dig, så här långt? (s. 13) 
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Hon kan som sagt inte betraktas som en förebild för Elsa; däremot är hon hennes 

favoritmänniska på jorden och det räcker för att skapa en nära och bra relation mellan mormor 

och barnbarn. För barn har många allvarliga vuxna omkring sig, men en sådan fantasifull vän 

som mormor är inte lika lätt att hitta. Och barn behöver fantasi och sagor för att kunna hantera 

vardagslivet och alla sina problem. 

Bipersonerna 

Det finns många bipersoner i boken och de utgör olika delar av berättelsen. De viktigaste är 

Elsas föräldrar och Elsas mammas sambo George. Förutom dem beskrivs alla grannar från 

trapphuset som inte verkar ha något gemensamt med bokens handling i början, men som 

faktiskt visar sig vara ganska viktiga gestalter. Däremot är de inte inblandade i bokens saga på 

samma sätt som Elsa och mormor och därför kan man inte säga att de representerar någon av 

karaktärsroller beskrivna av Vladimir Propp. 

Mamma Ulrica 

Elsas mamma är en djup karaktär som beskrivs utförligt. Ulrica skilde sig från Elsas pappa 

några år tidigare och nu bildar hon en ny familj med sin sambo George. De bor med Elsa  

i samma trapphus som mormor, i lägenheten mittemot. Detta är troligen en av de faktorer som 

orsakar ständiga bråk mellan Ulrica och hennes mamma. De är nämligen helt olika varandra 

och det är svårt för båda två att bortse från det, när de bor så nära varandra.  

 Ulrica är också läkare och jobbar som överläkare på sjukhuset, men det verkar vara det 

enda som hon har gemensamt med sin mor. Elsas mamma är en person som alltid har allt  

i ordning, hon glömmer ingenting och tar saker på allvar. Elsa brukar säga att perfektion är en 

av mammas superkrafter, hon ”är väldigt kontrollerad och behärskad, skriker i stort sett 

aldrig, eftersom hon är precis allt som Elsas mormor inte är” (s.19). Två citat visar ännu 

tydligare att Ulrica och mormor är två motsatser: ”mamma är ordning och mormor är kaos” 

(s. 25) och ”mamma gillar förvaring och mormor gillar förvirring” (s. 35). Ulrica går överallt 

med sin mobil för att kunna ha ständig kontroll över allting och alla hyser respekt för henne, 

vilket hon också förtjänar. Hon har dessutom mycket tålamod och blir sällan upprörd över 

någonting.           

 Men i Elsas ögon är hon inte alltid perfekt. Hon ägnar mycket tid åt sitt jobb och för 

Elsa känns det som att mamma alltid är tillgänglig för alla förutom henne. Nu är hon också 

gravid med Georges barn och behöver tänka på det, därför känner sig Elsa lite övergiven. Hon 

anklagar mamma för allt detta och för att hon bråkat med mormor hela tiden. Elsa vill på 
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något sätt inte unna sin mamma sorg över mormor och påpekar att de alltid varit osams. Men 

Ulrica sörjer också sin mamma och det är då hon bryter ihop.  

- Ni bråkade JÄMT! Du är säkert bara GLAD att hon är död!!! 

- Älskling. Jag är jätteledsen att mormor är död, men vi måst... 

- Nej det är du inte! 

Och då händer något som nästan aldrig, aldrig händer. Mamma tappar behärskningen och skriker: 

- JO DET ÄR JAG FÖR HELVETE! FÖRSÖK FATTA ATT FLER ÄN DU KAN VARA LEDSNA 

OCH SLUTA VARA EN SÅN SKITUNGE! 

[...] 

Elsa skakar på huvudet [...]. Hon vet att hon har vunnit. När mamma tappar kontrollen vinner Elsa alltid. 

(s. 83-84) 

Med tiden inser Ulrica att hon själv har gjort samma misstag som sin mamma och inte ägnat 

tillräckligt mycket tid åt sitt barn. Hon försöker ändra på det och går in i Elsas värld. Hon ser 

till att förstå vad Elsa gillar och börjar till och med läsa Spider-Man för att kunna prata med 

Elsa ”på hennes språk”. Men kronan på verket är när hon och George bestämmer sig för att 

döpa sitt barn till Harry vilket gör Elsa överlycklig. Detta visar att Ulrica inte bara kan inse 

sina misstag och be om ursäkt för dem, utan också att hon kan förbättra sig och bli den 

mamma för Elsa som hon alltid velat vara. Därför kan man säga att hon är en dynamisk och 

rund karaktär som går utanför sitt mönsterbeteende och försöker förändra sig. Ulricas karaktär 

är också ett tecken på att sagor kan påverka vuxna lika mycket som barn.  

 Ulrica är en karaktär som också påverkas av mormors handlingar och man kan säga att 

hon utvecklas lite tillsammans med Elsa. Hennes förändrade attityd mot Elsa visar att det 

kanske blir hon som tar mormors plats vid Elsas sida och blir hennes bästa vän. Relation 

mellan henne och Elsa var inte helt och hållet bra, och för att kunna förbättra den behövde 

Ulrica förändras. Därför är hon en dynamisk karaktär. 

Pappa 

En annan viktig biperson är Elsas pappa. Han är en ganska djup karaktär, men i och med hans 

position i Elsas familj förekommer han inte lika mycket som exempelvis hennes mamma. 

Elsas föräldrar har skilt sig och nu tillbringar Elsa varannan helg hos sin pappa och hans nya 

fru Lisette och hennes barn.         

 Pappa kan inte riktigt finna sig i den rollen, han är mycket tveksam och osäker mot 

Elsa, han vet inte hur han kan nå henne. Han har svårt att svara på hennes frågor ibland och 

det blir nästan aldrig det svar som Elsa väntat på. Han verkar anstränga sig mycket för att inte 

såra dottern och inte säga någonting dumt, och som resultat blir det ofta just något som får 

Elsa att ifrågasätta deras relation. Hon uppfattar hans tvekan som om han vore likgiltig eller 

till och med inte ville tillbringa tid med henne. Han tar inte initiativet när de ska träffas och 
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planerar ingenting speciellt för dem, ”pappa gör ofta det. Fråga vad Elsa vill göra. För det 

finns väldigt sällan något han själv vill göra” (s. 86). Särskilt i jämförelse med mormor blir 

hans beteende ännu mer konstigt. Elsa tycker att det är ironiskt ”att pappa aldrig är försenad 

till någonting förutom när han ska hämta Elsa i skolan, och att mormor alltid var försenad till 

precis allting utom just det” (s. 87). Det visar att han inte heller verkar förstå vad som händer 

med Elsa i skolan och hur viktigt det är för henne att få det stöd hon behöver.   

 Men Elsas pappa har alltid fokuserat på fel saker enligt flickan. Han är mycket 

pedantisk och ordentlig, men inte när det behövs. En gång skulle han engagera sig i ett 

skolprojekt i Elsas klass och förbereda affischer för loppmarknaden. Det tog dock honom tre 

veckor att bestämma typsnittet, så han lämnade in affischerna långt efter själva marknaden. 

Han befinner sig i sin egen värld, omedveten om vad som pågår i hans egen familj, vilket inte 

uppskattas av Elsa.           

 Det finns dock också fina saker som de har gemensamt. Pappa har ”smittat” Elsa med 

sin kärlek till språket och det är viktigt för dem båda två att uttrycka sig rätt. Han har kommit 

på en idé hur Elsa kan lära sig nya svåra ord – varje gång hon stöter på ett ord hon inte förstår 

kollar hon upp det och skriver sedan på en lapp och lägger i en burk. När hon har samlat 

tillräckligt många ord, köper pappa en bok åt henne. Hon har också fått en röd tuschpenna av 

honom så att hon kan rätta felskrivna ord, på affischer i affärer. Och det är ”den finaste 

presenten hon har fått av honom. Av någon” (s. 267).    

 Pappa kan betraktas som en statisk karaktär i allmänhet, men vid några tillfällen kan 

till och med han överraska läsare och särskilt Elsa med något han har gjort eller sagt. Ett 

exempel är när Elsa sitter i hans bil innan de åker på mormors begravning och flickan frågar 

om han och Lisette kommer att ha fler barn. 

- Jag tror inte det, svarar pappa sorgset men självklart. 

- Varför inte? 

- Vi har alla barn vi behöver. 

Och han låter som om han får hindra sig själv från att säga ”fler än vi behöver”. Eller det är i alla fall så 

det känns. 

- Är det på grund av mig som du inte vill ha fler barn? frågar Elsa och hoppas att han ska säga nej. 

- Ja, säger han. 

- För att jag blev annorlunda? viskar hon. [...] 

- För att du blev perfekt! (s. 267-268) 

Och då låter han så säker att Elsa förlåter honom alla andra stunder när han tvekade. Till slut 

försöker han också visa intresse för Elsas favoritbok, Harry Potter, och föreslår själv att de 

kan se filmen tillsammans någon gång. Elsa uppskattar den gesten och bestämmer sig för att 

bo hos honom oftare än bara varannan helg. De vill också tillbringa julen tillsammans, hela 

familjen.  
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George 

George är en ganska ytlig karaktär, han är inte beskriven lika utförligt som exempelvis Elsas 

föräldrar. Han är Elsas mammas sambo och bor med Ulrica och Elsa i lägenheten mittemot 

mormors lägenhet. Läsaren vet inte exakt när han kom in i Elsas familjeliv, men det måste ha 

varit för ett tag sedan, eftersom han och Ulrica väntar barn tillsammans. Han är utåtriktad och 

rolig, det vill säga motsatsen till Elsas pappa. Men han kan också vara ordentlig och 

ansvarsfull, särskilt när det gäller hans nya roller som styvpappa åt Elsa och pappa åt det nya 

barnet, Halven.          

 George försöker smälta in i Elsas hem, och det borde inte vara ett problem, för ”alla 

gillar George, det är hans superkraft” (s. 94). Men inte Elsa, i alla fall inte helt och hållet. 

George får henne att bli mycket osäker på hur viktig hon fortfarande är för sin mamma och 

hon blir rädd att George och Halven så småningom kommer att ta all plats i familjen och inte 

lämna något för henne. Därför gillar inte Elsa att George är omtyckt av andra, hon ”hatar 

honom för det. Ingenting är så irriterande som en irriterande person som inte ens har den 

grundläggande förbannade artigheten att vara en skitstövel” (s. 94). Elsas mormor är inte 

heller förtjust i George, hon kallar honom för ”soppskallen”. Men det är inte alls därför att 

hon inte gillar honom. Den riktiga anledningen är att mormor vill visa att hon är på Elsas sida, 

oavsett vad.           

 George har således lite svårt att bli accepterad av Ulricas familj, men han försöker hela 

tiden hjälpa till och visa att han bara vill väl. Han är en statisk och flat karaktär. Han varken 

förändras eller utvecklas under romanens förlopp. Däremot blir han mer och mer synlig och 

vågar visa sig, uttrycka sig och vara en del av familjen. Till slut blir han accepterad av Elsa, 

men det händer inte tack vare Georges förändring, utan det är Elsa som utvecklas och börjar 

förstå mer. 

Britt-Marie 

I Min mormor hälsar och säger förlåt ägnas mycket rum åt att beskriva andra personer som 

bor i Elsas trapphus. Alla har sin egen historia som påverkat deras situation och de 

förekommer ofta i huvudpersonernas samtal, deltar i bokens händelser på olika sätt. Det finns 

ett äkta par Lennart och Maud som är snälla, bakar kakor och vill hjälpa till när det behövs. 

Kvinnan i den svarta kjolen förlorade sin familj i tsunamin och är därför ganska frånvarande 

och upptagen med själv för att hantera sin sorg. Förutom dem bor där också en taxichaufför 

Alf och pojken med syndrom och hans mamma. Alla de är dock ytliga och statiska karaktärer, 
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de bidrar inte mycket till själva handlingen, därför har jag bestämt att inte analysera dem lika 

utförligt som jag analyserar andra karaktärer. Däremot finns det en person i trapphuset som 

förekommer ofta i berättelsen och som är en intressant gestalt, nämligen Britt-Marie, och åt 

henne vill jag ägna lite plats i min uppsats. 

Britt-Marie är en djup karaktär i boken och beskrivs ganska utförligt. Hon är hemmafru och 

jobbar för att allt hemma ska fungera som det borde. Det betyder inte bara hennes lägenhet 

där hon bor med sin man Kent, utan också hela trapphuset. Hon strävar efter ordning i huset 

”för allas trivsel”, som hon brukar säga. Hon organiserar möten för att övertala andra boende 

att förvandla hyresrätt till bostadsrätt. Hon kan dock vara mycket irriterande med sin attityd 

mot andra, hennes pedantiska ordning möts inte med stort engagemang från andra. Mormor 

brukar kalla henne för ”gnällkärring på heltid” (s. 35), just därför att Britt-Marie går omkring 

och läxar upp grannar om hur de ska bete sig, vad de får och inte får göra i trapphuset. Hon 

sätter till och med lappar på anslagstavlan. De andra verkar inte bry sig mycket om henne, 

ibland lyssnar de på henne bara för att inte skapa bråk. Ju mer berättelsen går desto tydligare 

ser man dock att hennes starka personlighet är bara en täckmantel, innerst inne är hon väldigt 

osäker på sig själv och sin roll hemma. Hon gör allt för sin man och beundrar honom, men 

hon verkar inte få någonting tillbaka, ofta behandlas hon bara som ett föremål. Hon blir därför 

ofta nervös, hon brukar upprepa allt hon säger och borsta osynligt damm eller smulor från 

sina kläder. Hon är mycket rädd för att göra något fel, misstag får inte hända vad hon än gör, 

även om det är en fritidssysselsättning. 

Britt-Marie tycker vädigt mycket om korsord, för det finns väldigt tydliga regler i korsord. Elsa ser att hon 

har löst dem med blyerts. Mormor sa alltid att Britt-Marie är den typen av kvinna som måste dricka två glas 

vin och känna sig riktigt vild och galen för att ens kunna fantisera om att lösa ett korsord med bläck. (s.88) 

Mormors beskrivning är överdriven och humoristisk, men den visar hur allvarligt Britt-Marie 

tar allt. Man förstår att hennes strävan efter ordning i huset egentligen är strävan efter någon 

form av kontroll som hon inte kan ha hemma. Hon är besviken med sitt liv som är grått och 

monotont, så hon bryr sig om något för att uppleva livet mer, för att känna att hon lever och 

inte bara existerar. Elsa kommer lite närmare henne till slut och förstår att hon i grund och 

botten är en god person, bara lite förvirrad. När hon frågar Britt-Marie vad hon vill bli svarar 

hon: ”jag vill att någon ska komma ihåg att jag fanns. Jag vill att någon ska veta att jag var 

här” (s. 409).            

 Britt-Marie får också ett brev från mormor, där hon ber om ursäkt för allt hon gjorde. 

Men sista meningar bär det viktigaste budskapet till Britt-Marie: ”Fölåt för att ja aldrig sa til 
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dej att du förtjänar mycke bettre än Kent! För du gör de! Även om du e en kärringjävel!”  

(s. 439). Det får Britt-Marie att ta ett förvånansvärt, och för henne kanske lite galet, beslut. 

Hon ska lämna Kent och börja leva sitt eget liv. Hon ska resa och äntligen se andra saker, 

känna vind på kinderna som hon alltid ville. I detta ögonblick ser man tydligt att Britt-Marie 

har utvecklats som karaktär, hon vågar säga varför hon är som hon är, vad hon inte gillar och 

ta tag i det. Därför kan Britt-Marie klassificeras som en dynamisk gestalt. Ännu en gång 

lyckas mormor förändra en person och hennes liv. Hennes sagor och brev får inte bara barn, 

utan också vuxna att inse saker om sig själva.   

6.2.3 Sagovärlden 

I Min mormor hälsar och säger förlåt finns det en sagovärld som heter Landet-Nästan-Vaken. 

Den fungerar parallellt till den verkliga världen och man kan flytta dit och sedan tillbaka utan 

problem. Det enda sättet att komma till Landet-Nästan-Vaken är att blunda och hålla på att 

somna – då flyttas man till sagovärlden för att höra fina berättelser. Elsa beskriver ”resan” till 

Landet-Nästan-Vaken på följande sätt: ”man behöver bara nästan somna. Och i just de där 

sista sekunderna när du har ögonen bara nästan stängda, när dimman rullar in över gränsen 

mellan det du vet och det du tror, det är då du ger dig av” (s. 20). Denna beskrivning låter 

ganska mystisk och en av de sista fraserna ”över gränsen mellan det du vet och det du tror” 

pekar på att sagovärlden befinner sig i fantasin. Det är ingen riktig plats, inget riktigt land, 

utan en skapelse av mormors och Elsas inbillningsförmåga. Därför är det lätt att komma 

tillbaka till verkligheten, det räcker med att öppna ögonen. Tiden räknas där också på ett 

underligt sätt, det finns inga timmar och minuter, utan evigheter.  

Man mäter tid i hur den känns. Om den känns som en liten evighet så säger man att det är ett för evigt. 

Och om det känns som kanske ungefär två dussin för evigt eller så, då är det en hel evighet. Och det enda 

som känns längre än en hel evighet är en sagas evighet, för en sagoevighet är en hel evighets evighet. Och 

det allra längsta som finns i någon evighet är tiotusen sagors evigheter. Det är det största talet som finns i 

Landet-Nästan-Vaken. (s. 38) 

Landet-Nästan-Vaken är trots sin underliga placering i fantasin väl konstruerat och därmed 

uppfyller Göte Klingbergs kriterium för en geografiskt trovärdig och logisk fantasivärld.
107

 

Den består av sex kungariken. De heter: Mirevas där man ”vaktar drömmar, 'Miploris' [...] där 

man förvarar sorg, 'Mimovas' är det där all musik kommer ifrån, 'Miaudacas' är det där allt 

mod kommer ifrån och 'Mibatalos' [...] där alla de tappraste soldaterna [...] växte upp” (s. 21). 
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Det är dock det sjätte kungariket, Miamas, som är Elsas och mormors favorit, för det är 

därifrån alla sagor kommer. Berättelser är så viktiga där att de fungerar som pengar – man kan 

betala för allt genom att berätta en saga. Alla kungariken har ett specifikt uppdrag och alla 

befolkas av underliga gestalter som molndjur, enfanter, ångrar, Nuven, worsar, riddare, 

prinsar och prinsessor och snöänglarna. Det finns också hemska varelser som drakar och troll, 

men de som väcker mest oro är skuggorna. De var en gång vanliga drakar, men deras hat och 

ondska förvandlade dem till ”vildsinta och blodtörstiga” varelser som strävar efter att ta bort 

all fantasi från världen. Skuggorna påbörjade Kriget-Utan-Slut i Landet-Nästan-Vaken och de 

skulle förstöra det helt och hållet om inte Varghjärta kom i tid och besegrade dem. Varghjärta 

är en stor hjälte i Landet-Nästan-Vaken, han har räddat alla många gånger. Han är en 

komplicerad person, för han ”har en krigares hjärta men en sagoberättares själ” (s. 51).

 Varghjärta är ett tydligt exempel på hur sagovärlden och verkligheten överlappar 

varandra i boken, för han visar sig vara en riktig person och blir Elsas vän. Han räddar henne 

ett par gånger från hennes mobbare och berättar ännu mer om Elsas mormor och hennes liv. 

Han förklarar också vad exakt namnen på alla kungariken innebär, eftersom det inte är som 

Elsa trodde från början. Hon trodde att mormor hittade på namnet Miamas ”för att Elsa inte 

kunde säga 'pyjamas' när hon var liten och sa 'mjamas' istället” (s. 20). Det visar sig dock att 

alla namn kommer från Varghjärtas språk och betyder respektive ”Jag älskar”, ”Jag 

drömmer”, ”Jag sörjer”, ”Jag dansar”, ”Jag vågar”, ”Jag slåss” och ”Jag älskar” (s.279). 

Varghjärta var en flykting som mormor tog hand om och lät bo i deras trapphus. När han 

berättar sin historia förstår man att mormor baserade sina berättelser på riktiga händelser och 

alla personer och gestalter från sagovärlden finns på riktigt, deras framställning i sagor är bara 

en metafor, som Varghjärta som verkligen kom från ett land i krig – Mibatalos, jag slåss. Elsa 

kan prata med honom på hans språk, för det är samma språk som var hemligt och som Elsa 

och mormor använde för att prata med varandra och berätta historier. Detta avsnitt visar hur 

viktiga mormors sagor var, de skulle inte bara göra Elsa till en modig skattjägare, utan också 

få henne att förstå och finna en plats för sig själv i de vuxnas värld, där det finns krig och 

sorg, men också hopp om bättre framtid. 
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6.2.4 Sjukdom och död 

Min mormor hälsar och säger förlåt gavs ut år 2013, det vill säga i den nya epoken i barn- 

och ungdomslitteraturen där svåra teman förekommer ofta och beskrivs tydligt och rakt, utan 

metaforer och symboler.
108

 Den moderna synen på framställning av döden visas också  

i den här boken. Döden förekommer mest i den verkliga världen i boken, både mormor och 

worsen dör på riktigt. Det finns också berättelser från Landet-Nästan-Vaken som beskriver 

krig och död – Varghjärta kommer till exempel från ett land där många dog under kriget och 

där blod var någonting man kunde se varje dag. För det mesta fungerar dock sagorna i boken 

som en källa av tröst och vetskapen om hur man kan leva vidare.    

 I tidigare kapitlet (6.2.2 Karaktärerna) beskrev jag relationen mellan Elsa och hennes 

mormor, hur nära varandra de var och hur mycket mormor betydde för flickan. Det är dock 

just mormor som blir sjuk och läggs in på sjukhuset, vilket påverkar Elsa mycket. Hon hälsar 

på sin mormor ofta, de fortsätter leka och prata med varandra, låtsas som om inget har hänt. 

Men en gång blir deras samtal allvarligt. Mormor vill skicka Elsa på skattjakt och ge henne 

brev som hon ska dela ut till olika människor, troligen för att ge henne en viktig uppgift som 

kan hålla hennes tankar bort från det som händer med mormor. Det är också då hon gör ett 

försök att förbereda Elsa på det som ska komma: ”Lova mig att du inte hatar mig när du får 

veta vem jag varit. Och lova mig att skydda slottet. Skydda dina vänner” (s. 55). Det kan låta 

som sista orden man säger till någon man älskar, men Elsa förstår inte riktigt att det är på så 

sätt mormor tar avsked med henne. När hon frågar om mormor kommer bli frisk, får hon ett 

positivt svar: 

  - Kommer du verkligen bli frisk? frågar Elsa försiktigt till sist, så motvilligt som bara en nästan åttaåring 

kan ställa en fråga som hon redan vet att hon inte vill veta svaret på.                      

 - Klart jag kommer! svarar mormor tvärsäkert, trots att hon nog ser på Elsa att Elsa vet att hon ljuger.  

(s. 57) 

Men Elsa är ett smart barn, hon förstår mycket och även om hon inte förstår tar hon reda på 

det på ett annat sätt. Och när hon en dag kommer till mormors sal i sjukhuset och ser henne 

ligga där stilla, i kistan, förstår hon vad som hänt, trots att det är svårt att acceptera. Vuxna 

vill inte berätta hela sanningen för henne, utan ”försöker linda in det så att det inte ska låta 

farligt eller hemskt eller otäckt” (s. 68). Därför känner sig Elsa ensam, ingen verkar inse hur 

mycket hon vet och förstår och hur mycket tröst hon behöver. Hon är ensam med sin sorg, 

samtidigt som hon tycker att det bara är hon som sörjer mormor.  
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Elsa bankar nävarna mot kistkanten men mormor svarar inte och Elsa bankar hårdare och hårdare som om 

hon ska kunna banka bort allt det som är fel. Banka bort allt som är trasigt. Till sist glider hon av stolen 

och sjunker ner på knä på golvet och viskar:       

 - Vet du att de ljuger och säger att du har ”gått bort” eller? Att vi har ”förlorat” dig. Ingen säger ”död”.

 Elsa borrar in naglarna i handflatorna och skakar i hela kroppen.    

 - Jag vet inte hur man kommer till Miamas om du är död...     

 Mormor svarar inte. Elsa lägger pannan mot nederkanten på kistan. Känner det kalla träet mot sin hud 

och de varma tårarna på sina läppar. (s. 69) 

Det framgår tydligt från citaten att boken framställer sjukdomen och döden på ett explicit sätt. 

Ord som död eller kista upprepas, vilket inte lämnar någon plats åt tvivel. Dessutom kritiserar 

berättaren vuxna karaktärer i boken som inte vill berätta sanningen rakt. Läsaren får också 

uppleva Elsas sorg, hur hon gråter och inte kan acceptera att hennes mormor inte längre lever. 

På begravningen ser hon många människor och blir besviken – mormor skulle bara vara 

hennes vän, ingen annans. Men mormor lärde henne en intressant syn på själva sorgen, som 

Elsa upprepar just på begravningen:  

Folk i den riktiga världen säger alltid när något hemskt händer att sorgen och saknaden och värken  

i hjärtat ”blir mindre med tiden”, men det är inte sant. Sorgen och saknaden är konstant, men om vi alla 

var tvungna att gå runt och bära på den resten av våra liv skulle ingen någonsin stå ut med någonting alls. 

Ledsamheten skulle förlama oss. Så vi packar den till slut bara i väskor och hittar någonstans att ställa ner 

den.           

 Det är vad Miploris är, ett kungarike där ensamma sagoresenärer kommer långsamt vandrande från alla 

väderstreck släpande på otympliga bagage fulla av sorg. En plats där man kan sätta ner den och vända 

tillbaka till livet. Och när resenärerna vänder sig och går gör de det med lättare steg, för Miploris är byggt 

så att du [...] alltid har solen i ansiktet och vinden i ryggen. (s. 270-271) 

Det är just i detta tillfälle man ser tydligt vilken lindrande effekt mormors sagoberättande haft 

på Elsa. Hon sörjer, men hon vet att efter ett tag kommer hon kunna släppa sin sorg och flytta 

den till Miploris, där den kommer förvaras med respekt. Det hjälper den sörjande att veta att 

sorgen någon gång kommer att ta slut, utan att behöva bli bortglömd.    

 Sagorna från Landet-Nästan-Vaken hjälper Elsa också när hennes andra vän, 

worsen
109

, dör. Den blev attackerad med kniv när den försökte rädda Elsa från hennes 

mobbare. Flickan vill inte låta honom dö: ”Jag orkar fan inte att alla bara dör hela himla 

tiden” (s.411). Man lyckas inte rädda worsens liv, men Elsa hittar till slut en tröst i dess död: 

Worsen dör samma dag som Elsas bror föds. Elsa tänker att hon ska berätta det för sin bror någon gång 

när han blir äldre. Berätta om sin första bästa vän. Berätta om att ibland måste något lämna plats för att 
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något annat ska kunna ta plats. Och att allt det här egentligen bara är som att worsen lämnade sin plats på 

bussen åt Halven. (s. 414) 

Detta visar att Elsa förstår att livet är konstruerat på så sätt att någons död inte behöver 

innebära ett slut. Tvärtom, trots att någon dör eller att någonting tar slut, föds någon eller 

något nytt och livet fortsätter. 

6.2.5 Längtan och saknad 

I Min mormor hälsar och säger förlåt ser man exempel på olika typer av saknad och 

längtan.
110

 Den som mest självklart kopplas till sorg är saknaden efter någon som har dött,  

i detta fall Elsas saknad efter mormor. Mormor betydde mycket för Elsa och tog hand om 

henne, när hon behövde det som mest. Hennes död är svårt att acceptera för flickan, som 

saknar sin mormor mycket. Hon försöker hantera sin sorg, men utan mormor är livet inte 

längre lika spännande, Elsa själv kan inte ens komma till Miamas. Hon vill leva som vanligt, 

men det är svårt och ibland står hon inte ut längre utan måste erkänna sin saknad:  

Mamma håller henne hårt. Elsa hulkar mot hennes mage.     

 - Jag saknar henne...         

 Mamma lutar sig ner och lägger sin panna mot hennes panna.     

 - Jag också. (s.98) 

Elsa och mormor skapade tillsammans en egen värld och förvandlade allt som var vanligt och 

grått till något färgglatt och speciellt. Därför känner Elsa mormors frånvaro så starkt. Andra 

personer i familjen och trapphuset saknar också mormor, till och med Britt-Marie. Trots att 

hon bråkade mycket med mormor får hon en vemodig känsla åt tanken att hon aldrig mer får 

se henne.           

 När det gäller längtan, kan man urskilja två typer i Min mormor häsar och säger 

förlåt. Den första är längtan efter acceptans och efter att bli älskad för den man är. Den 

längtan representeras mest av Elsa, som har många problem i skolan. Andra elever mobbar 

henne, eftersom hon verkar annorlunda och inte ger sig utan slår tillbaka. På grund av det 

uppstår det konflikt mellan Elsa och eleverna, som rektorn försöker lösa genom att uppmuntra 

Elsa till att ”anpassa sig” eller träffa en psykolog, vilket kan hjälpa henne i och med hennes 

”speciella behov”. Varken rektorn eller föräldrarna tar Elsas parti i konflikterna, det är alltid 

hon som ska förändras och inte slå tillbaka, ingen pratar med de elever som börjar jaga och slå 

henne. Detta gör att flickan känner sig ensam och drömmer om att ha en vän som skulle gilla 
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och acceptera henne för den hon är. Mormor var en sådan vän till henne, men sedan hon dog 

kände sig Elsa ännu mer annorlunda. Hennes familj verkar också vara för upptagen med andra 

saker istället för att ägna tid åt att prata med henne och förstå hennes situation. Det är först på 

slutet av berättelsen som man ser att Elsas längtan blir uppfylld – hennes föräldrar vill komma 

in i hennes värld genom att till exempel lära känna hennes favoritböcker, och dessutom får 

hon en riktig vän, Alex. Han är också annorlunda, så Elsa inte längre är ensam om det och nu 

kan kämpa mot andra elever tillsammans, den här gången med stöd från sina föräldrar: 

När de bli inkallade till rektorns kontor för första gången den terminen har Elsa en blåtira och Alex 

rivmärken i ansiktet. När rektorn suckar och säger till Alex mamma att Alex 'faktiskt måste försöka 

anpassa sig' försöker Alex mamma kasta jordgloben på honom. Men Elsas mamma hinner före. 

 Elsa kommer alltid älska henne för det. (s. 448) 

Den andra typen av längtan är den efter frihet och självständighet och någon form av 

uppskattning. Den längtan representeras av Britt-Marie. Hon tillbringar hela dagarna hemma 

och ser till att hennes man är nöjd, men hon får ingen uppskattning för det. Hennes 

engagemang i trapphusets ordning väcker också mer irritation än hyllning hos andra. Hon vill 

egentligen göra något eget, vara för sig själv och ta livet i egna händer, men hon är rädd och 

osäker på om hon klarar av det, så hon fortsätter leva hemma som med åren blivit nästan som 

ett fängelse. Britt-Marie blir till slut räddad av mormors sagor och ett brev, där det stod att 

hon faktiskt är värd mer och att hon borde ge sig iväg och leva sitt liv som hon vill. Hon 

lyssnar på mormors råd, lämnar sin man och åker hemifrån på ett äventyr – hennes längtan 

blir äntligen uppfylld. 
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7 Slutdiskussion 

De böcker jag analyserat skiljer sig åt när det gäller struktur, berättarform och även sagans 

position. Det är tydligt att ingendera är en typisk saga, men båda innehåller flera element som 

betecknar just den genren. Det viktigaste är att sagovärlden och sagoberättandet 

överhuvudtaget betyder mycket för huvudpersonerna i båda romanerna, sagomotiv är 

närvarande mer eller mindre genomgående. I båda fallen fyller sagan sin funktion att hjälpa 

till när man har det svårt. Författarna lyckas också fånga unga läsare och få dem att leva sig in 

i berättelserna. De gör det på två olika sätt, men båda väljer att berätta historien ur 

huvudpersonens perspektiv, oavsett om det sker genom ett berättande i jag-form eller en 

fokalisering. För Bröderna Lejonhjärta och Min mormor hälsar och säger förlåt är först och 

främst ungdomsböcker, med olika doser av fantasi och sagolika element, och ”att synvinkeln 

är förankrad hos den unga huvudpersonen i tonårsboken, är i och för sig vad man väntar”, 

som Vivi Edström påpekar.
111

 Jag tycker att tack vare just den synvinkeln kan man identifiera 

sig med gestalter i böckerna och få tillgång till sagans lindrande effekt som utan tvekan finns  

i mina analyserade böcker.         

 Båda böckerna har vissa element som är typiska för genren sagan, trots att de lär ha 

inspirerats av denna genre på olika sätt och i olika grader. Bröderna Lejonhjärta har 

preteritum som berättelsens huvudtempus och är handlingsorienterad, medan Min mormor 

hälsar och säger förlåt berättas i presens och är mer personorienterad. Båda romanerna 

innehåller bara vissa delar av sagans ”konturmönstret hem-äventyr-återkomst”.
112

 Skorpan 

och Jonatan lämnar sitt hem för att ge sig iväg på äventyret, däremot kommer de aldrig 

tillbaka hem; Elsa följer förvisso mönstret, men hon gör det bara metaforiskt, hon lämnar 

aldrig sitt hem på riktigt. Därför kan man säga att böckernas struktur lyfter sagan på något vis, 

samtidigt som de tydligt visar att sagan bara är en del av boken och att själva berättelsen är 

något annat, något nytt som bara tar vara på sagans finaste drag utan att följa dess regler helt 

och hållet. 

Båda böckerna innehåller intressant karaktärsgestaltning och det finns både djupa och ytliga, 

dynamiska och statiska karaktärer i dem. Man kan se ett gemensamt mönster i karaktärernas 

struktur. Det finns två huvudpersoner som omges av bipersoner. Huvudpersonerna är 

familjemedlemmar och bästa vänner, trots att de är ganska olika. I båda böckerna finns en 
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huvudperson som har något problem, i den ena är det sjukdom, i den andra är det mobbning 

och instabil situation hemma, och det är just den person som får ”en behandling med sagor” 

som får den att utvecklas och bli modigare. I båda böckerna är den personen den typen av 

hjälte som Vladimir Propp beskriver som seeker. Det är också ur den personens perspektiv 

som handlingen berättas, antingen genom ett förstapersonsperspektiv eller fokalisering. Den 

andra huvudpersonen är den som berättar sagor och skapar en annan värld där man kan leva 

på ett bättre sätt utan alla bekymmer. Det är en redan utvecklad och etablerad gestalt som 

dock har en stor påverkan på andra. Intressant nog är det just den personen som vid något 

tillfälle i berättelsen blir victim-hero, räddad av den första huvudpersonen. Åtminstone en 

huvudperson i båda böckerna är ett barn, medan bipersonerna är vuxna. En del av de vuxna 

karaktärerna är med i sagovärlden, en annan del lever i den verkliga världen och är ganska 

skeptiska mot sagoberättande, i alla fall till en början.      

 När det gäller skillnader mellan karaktärer i Bröderna Lejonhjärta och Min mormor 

hälsar och säger förlåt finns det en del att påpeka. För det första är huvudpersonsparet i första 

boken två pojkar och i andra boken en flicka och hennes mormor. Det visar att både flickor 

och pojkar kan ha problem som måste åtgärdas med hjälp av sagoberättande. I Backmans bok 

kan man se ett tydligt genusperspektiv, då det är Elsa som skickas på ett uppdrag och som ska 

bli en modig riddare i Landet-Nästan-Vaken. Hennes mormor var också modig och brydde sig 

inte om sin kvinnoroll i samhället eller om vad som förväntades av henne. För det andra 

lägger man märke till en stor åldersskillnad. Karl och Elsa är ungefär i samma ålder 

(respektive 9 och 7 år), däremot skiljer sig åldern mellan de andra huvudpersonerna. Man vet 

inte exakt hur gammal Jonatan är, men han är bara ett par år äldre än Skorpan, medan mormor 

är 77. Det visar att man kan berätta sagor för varandra oavsett ålder, att den gemenskap man 

känner när man tillsammans beger sig till en sagovärld kan skapas både mellan jämnåriga och 

mellan personer ur olika generationer. Den sista stora skillnaden jag vill ta upp ligger 

i fördelningen av karaktärer från den verkliga och den sagolika världen. I Bröderna 

Lejonhjärta spelar personer från verkligheten inte en stor roll, läsaren lär egentligen känna 

bara brödernas mor, men även hon får inte mycket plats i berättelsen. Störst fokus bland 

bipersonerna ligger på gestalter från Nangijala. I Min mormor hälsar och säger förlåt är det 

precis tvärtom, det är just karaktärer från verkligheten som beskrivs mest. Elsas familj och 

grannar är närvarande under hela historien, medan gestalter från Landet-Nästan-Vaken bara 

nämns då och då. Till och med worsen Vännen bor i samma trapphus och finns på riktigt i det 

verkliga livet, trots att han sägs komma från Landet-Nästan-Vaken. Denna skillnad betonar 
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sagomotivens universiella verkan, det spelar ingen roll om man placerar fokus på de verkliga 

eller de sagolika karaktärerna, sagorna påverkar alla. 

Efter analysen av sagovärldar i böckerna ser man tydligt att de skiljer sig mycket. För det 

första kommer man till Nangijala bara en gång efter ens död, medan till Landet-Nästan-Vaken 

kommer man när man vill genom att nästan somna och man kan lika enkelt komma tillbaka. 

För det andra är båda världarna fiktiva, men Nangijala känns ändå ganska realistisk, den 

befolkas av vanliga människor som gör vanliga saker och bortsett från Katla och Lindormen 

finns det inga övernaturliga varelser där. Landet-Nästan-Vaken är däremot bebott nästan bara 

av fantastiska gestalter, som molndjur, skuggor och worsar, och de berättar sagor, jagar efter 

skatt osv. Sagovärlden känns verkligen tagen direkt från fantasin. Den utgör också en tydlig 

metafor för verkligheten och är så att säga en mildare form av den riktiga världen, något som 

kanske inte lika tydligt gäller för Nangijala.       

 Det finns dock också gott om likheter mellan dessa två världar. Man kommer in till 

båda genom någon form av passage och båda har en ordentlig struktur och uppdelning  

i respektive dalar och kungariken, vissa personer i båda sagovärldarna pratar också ett annat, 

hemligt, språk. Båda världarna har också en ond gestalt eller spår efter krig som på sätt och 

vis inkluderar huvudpersonerna. Med hjälp av detta betonas dualismen god-ond som är typisk 

för sagor. Men det som är viktigast ur perspektivet av bearbetning av sorg och andra svåra 

ämnen är att båda sagovärldarna ger en ljuvlig känsla av att befinna sig på ett bättre ställe. 

 I Nangijala är Skorpan fin och frisk, han blir också modigare, precis som Elsa blir i Landet-

Nästan-Vaken. Sagovärldar fungerar definitivt i båda fallen som tillflykt från den svåra 

verkligheten, huvudpersonerna använder dem för att hitta och utveckla sina bästa egenskaper 

och lära sig hantera de problem de har i den riktiga världen. Slutligen är både Nangijala och 

Landet-Nästan-Vaken introducerade till huvudpersonen med hjälp av sagoberättande.  

När det gäller framställningen av det svåra, däribland sjukdom och död, finns det både 

likheter och skillnader i mina analyserade böcker. Båda två presenterar dessa ämnen på ett 

explicit sätt, ord som ”dör” och ”död” förekommer ofta och utan några substituter eller 

litoteser – trots fyrtioårs mellanrum tillhör båda böckerna den nya vågen av framställningen 

av död i barnlitteraturen. Däremot innehåller berättelserna olika typer av död. I Bröderna 

Lejonhjärta är det huvudpersonen Skorpan som är sjuk och dör till slut, och det är han som 

behöver förbereda sig för detta med hjälp av sagor. I Min mormor hälsar och säger förlåt är 

huvudpersonen Elsa frisk och det hon måste hantera är inte sin egen död, utan hennes älskade 

mormors som har fått cancer. Lindgrens bok är därför mer fokuserad på hur man lever med en 
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svår sjukdom och förbereder sig för död, medan Backman fokuserar på livet efter döden av en 

anhörig, hur man hanterar sorg och saknad. Skillnader syns också i beskrivningen av själva 

sjukdomen, och det är ett tecken på att böckerna skrevs i olika perioder. Skorpan lider 

troligtvis av lungsot, men det nämns aldrig. Man vet bara att han ligger i sin kökssoffa och 

hostar hela dagarna. Det är också kökssoffan som blir hans dödsplats. Mormor har däremot 

insjuknat i cancer och ligger därför på sjukhuset, där hon till slut dör. I den första boken 

förekommer död både i den verkliga världen och i sagovärlden, där kriget mot Tengil tar 

många offer. Där kan man också observera olika typer av död – döden hos unga och gamla, 

döden i kampen för friheten, döden hos antagonisten och så vidare. I den andra boken 

beskrivs döden endast hos två goda, men gamla karaktärer, mormor och worsen; båda två dör 

också i den verkliga världen.          

 Däremot finns det också en likhet i det att i båda böckerna dör den andra 

protagonisten, den som berättade sagor och var första protagonistens bästa vän. Jonatans död 

kommer plötsligt och utan varning – mormor är förvisso sjuk och gammal, men hon verkar 

pigg och skojig hela tiden, så för Elsa är hennes död lika oväntad som Jonatans död var för 

Skorpan. Slutligen har böckerna en annan sak gemensam, den viktigaste i sin framställning av 

död. Båda romanerna erbjuder både sina karaktärer och läsare en tröst i form av sagor.  

Från Bröderna Lejonhjärta får man veta att döden inte är något man borde bli rädd för, 

eftersom man då kommer till Nangijala, där allt är fint och vackert. Från Min mormor hälsar 

och säger förlåt får man reda på att ens sorg inte behöver vara hela livet, utan att man kan 

packa den i en väska och lämna för en säker förvaring i Miploris, ett av Landet-Nästan-

Vakens kungariken. Man lär sig också att ibland måste något försvinna för att ge plats till ett 

nytt liv. Båda böckerna presenterar således sjukdom och död på ett tydligt sätt, men samtidigt 

ger de ett tydligt budskap att det finns hopp, att man kan leva vidare, att döden inte är ett slut, 

utan i vissa fall en början på något nytt. 

Den sista aspekten jag jämförde var längtan och saknad. I båda böckerna finns många 

exempel på personer som saknar eller längtar efter någon eller något. I och med att både  

i Bröderna Lejonhjärta och i Min mormor hälsar och säger förlåt beskrivs död av någon 

karaktär är saknaden efter nära och kära ett stort motiv i båda romanerna. Karaktärerna lär sig 

dock hantera den saknaden tack vare sagor – i den ena boken vet de att de kommer att se de 

döda igen i Nangijala eller Nangilima, i den andra boken tröstas de med att deras sorg och 

saknad är ordentligt förvarad i Miploris. Ett annat motiv är längtan efter att bli accepterad och 

omtyckt, och den representeras med de två huvudpersonerna, Skorpan och Elsa. De har olika 
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anledningar till att längta efter det, men känslan är densamma. Här hjälper sagorna återigen att 

hantera den längtan och få den att uppfyllas. En annan typ av längtan som förekommer i båda 

böckerna är längtan efter frihet och självständighet. Det finns dock ganska påfallande 

skillnader i framställningen av denna. I Bröderna Lejonhjärta längtar människor från 

Törnrosdalen efter att bli friade från Tengil som ockuperar deras dal, längtan som kräver krig 

och många offer för att bli uppfylld. I Min mormor hälsar och säger förlåt är den längtan 

mindre dramatisk, men inte mindre viktig för Britt-Marie, som vill bli fri från ett liv som hon 

inte trivs med. I Astrid Lindgrens bok finns också längtan efter makt, som inte syns i Fredrik 

Backmans bok, men förutom det presenterar båda böckerna likadana motiv när det gäller 

längtan och saknad. En annan gemensam sak är att i båda romanerna hjälper sagorna 

karaktärerna att hantera sin saknad och uppfylla längtan.  

7.1 Sammanfattning 

Efter en utförlig granskning av romanerna Bröderna Lejonhjärta och Min mormor hälsar och 

säger förlåt samt en jämförande analys kan konstateras att böckerna förvisso har många 

skillnader, men det finns också grundläggande budskap som är gemensamma. Böckerna 

skrevs i olika tider, av olika författare, den ena handlar om pojkar, den andra om en flicka,  

i den ena blir sagovärlden ”den nya verkligheten”, medan i den andra är sagovärlden något 

som förenas med verkligheten och existerar samtidigt. Men båda böckerna använder 

sagomotiv för att framställa och behandla död och sorg för barn. De gör det på olika sätt som 

sagt, däremot kan man se ett visst mönster i dem och det faktum att båda böckerna använder 

samma grepp, trots att de är så olika, pekar på att sagoberättande och sagoelement är något 

universiellt som kan utnyttjas av alla författare i alla tider.     

 Min analys visar att det att berätta sagor för barn och låta dem förflytta sig till en 

annan värld där allt fungerar som det ska och där allt är rättvist och skönt används för att 

gestalta sorg. Både Skorpan och Elsa slutar tänka på död och sorg som något hemskt, som ett 

slut. De utvecklas och ser att det finns ”ett vidare” för dem, att oavsett vad som händer och 

hur mycket de är rädda eller saknar någon, kommer de att må bra efter ett tag. Sagorna 

berättade i båda böckerna för med sig mycket hopp för Elsa och Skorpan som drabbas av 

olika slags problem och trauman och som slutligen lär sig hantera det svåra. Förhoppningsvis 

ska barn som läser böckerna också tänka på samma sätt.  
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