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1. Inledning 

I mitten av förra seklet lanserades begreppet ”monomyten” i den amerikanske mytforskaren 

Joseph Campbells bok The Hero with a Thousand Faces (1949). Monomyten, även kallad 

”Hjältens resa”, syftar på en berättarstruktur som enligt Campbell återfinns i otaliga myter 

och sagor från hela världen. Häri ingår ett antal återkommande inslag i intrigen, som att 

hjälten lämnar sin vardag och ger sig ut på äventyr, råkar ut för diverse prövningar men 

segrar i slutet samt återvänder till sist hem. Med sig bringar han skatter eller visdomar som 

även kommer omgivningen till del. I konceptet ingår också ett antal stående rollfigurer, som 

”härolden” som förmedlar kallelsen till äventyret och den vise gamle mannen eller kvinnan 

som förser hjälten med goda råd och amuletter på vägen.  

Joseph Campbell blev under 1900-talet tämligen välkänd för sina teorier. Många 

författare och filmare, däribland Richard Adams (Watership Down, 1972) och George Lucas 

(Star Wars, 1977), har vittnat om vilket inflytande Campbells arbeten haft på deras verk.1 Det 

finns också stora likheter mellan monomyten och intrigen i romanserier som J.K. Rowlings 

Harry Potter-böcker (1997–2007) och Suzanne Collins The Hunger Games (2008–2010), 

liksom i många moderna filmer – särskilt påtagligt i äventyrshistorier som James Bond-

filmerna (1963–) och Raiders of the Lost Arc (1981–2008). Man behöver dock inte ha hört 

om monomyten för att hamna nära denna till synes universella berättarstruktur. Romaner som 

t.ex. Frans G. Bengtssons Röde Orm (1941) och  J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings 

(1954) uppvisar stora likheter med den, trots att de skrevs tidigare än The Hero with a 

Thousand Faces och författarna således inte kan ha använt Campbells teori som mall.2 

Frågan är dock om strukturen går att spåra även inom vår tids mest lästa 

populärlitteratur, deckaren, exempelvis i ett verk som Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. 

Det räcker med en ytlig betraktelse för att konstatera att romanen innehåller flera av 

monomytens typiska kännetecken, som att här finns en hjälte som ger sig av på äventyr till 

främmande trakter och återvänder hem segerrik. Men hur ser det ut om man granskar den mer 

på djupet? Och hur mycket har den gemensamt med senare tillämpningar av monomyten, 

exempelvis i Hollywood?  

 

                                                 
1 Björn Wahlberg, förordet till Joseph Campbells Hjälten med tusen ansikten (The Hero with a Thousand 

Faces), övers. Lars Göran Larsson och Björn Wahlberg, Stockholm: Bokförlaget Arkad 2011, s. XXIV–XXX. 
2 The Lord of the Rings skrevs i flera omgångar mellan 1937–1949, men utkom på förlag först 1954–1955.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en jämförelse av intrigen i Stieg Larssons Män som 

hatar kvinnor med Joseph Campbells berättarstruktur som det redogörs för i hans The Hero 

with a Thousand Faces undersöka i vilken utsträckning Larssons roman kan sägas passa in på 

eller rentav följa Campbells monomyt. Fokus i uppsatsen ligger på huvudpersonen Mikael 

Blomkvist, men jag ägnar även visst utrymme åt hans kompanjon Lisbeth Salander som 

också har en viktig roll i romanen. Hur ser Lisbeth Salanders eventuella hjälteresa ut jämfört 

med Blomkvists? Avslutningsvis diskuteras också (i synnerhet när det föreligger avvikelser) i 

vilken mån intrigen i Larssons roman påminner om den bearbetning av monomyten som 

presenteras i Christopher Voglers studie The Writer’s Journey, som huvudsakligen utgår från 

Hollywoodfilmer.  

  

1.2. Teori och metod 

Uppsatsen utgår i första hand från Joseph Campbells teorier, som här får en närmare 

presentation. Joseph Campbell, som vid sidan av sin forskning var verksam som lärare vid ett 

college för flickor (Sarah Lawrence College strax norr om New York), skrev och redigerade 

ett tjugotal böcker om mytologi och litteratur. När hans mest berömda verk, The Hero with a 

Thousand Faces, utgavs för första gången 1949 väckte det ingen större uppmärksamhet, men 

på 1960-talet återupptäcktes det av studenter på amerikanska campus där det kom att bli en 

storsäljare. Studenterna hade lockats av kärnan i det budskap som Campbell ville förmedla, 

nämligen att de gamla myterna är relevanta för oss människor än idag.3 

Campbell hävdar att myter inte är falska och förljugna utan förmedlare av ett sant och 

viktigt budskap. Liksom med urbefolkningarnas riter är deras syfte att vägleda människan 

genom olika stadier i livet; det handlar om uråldriga nycklar till själslig mognad. Campbell 

menar att den mytologiska resa han undersöker i The Hero with a Thousand Faces har ett 

standardiserat mönster. Dess kärna sammanfattar han på följande vis: 

 

A hero ventures forth from the world of the common day into a region of supernatural wonder: fabulous 

forces are there encountered and a decisive victory is won: the hero comes back from this mysterious 

adventure with the power to bestow boons on his fellow man.4 

 

                                                 
3 Wahlberg 2011, s. XI–XII. 
4 Joseph Campbell, The Hero with A Thousand Faces (1949), Novato, Kalifornien: New World Library 2008, s. 

23.  
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Bl.a. olika antika myter innehåller dessa beståndsdelar, enligt Campbell. Dit hör t.ex. Jason, 

som seglade förbi de livsfarliga klipporna, lurade draken och återvände hem med det Gyllene 

skinnet samt med förmågan att ta tillbaka tronen från en inkräktare.5  

Campbell skiljer på huvudsakligen två slags hjältar: dels folksagans hjälte som 

besegrar sina personliga förtryckare och presenterar stordådet som ett fysiskt verk, dels 

mytens hjälte som firar världshistoriska, makrokosmiska segrar och för med sig medel som 

kan förnya samhället som helhet (som Buddha och Jesus). Oavsett vilken variant det handlar 

om menar Campbell att skillnaderna mellan dem är häpnadsväckande små sett till 

handlingens utformning, de rollfigurer som är involverade och de segrar som uppnås.6 

Under arbetet med sin studie var Campbell även starkt influerad av moderna 

psykologer som Sigmund Freud och C.G. Jung.7 Från den senare har han bland annat hämtat 

begreppet arketyper.8 Hos Campbell står detta för ett antal stående rollfigurer som 

återkommer i myt efter myt. Något som kan låta omodernt för dagens läsare är att alla hjältar 

Campbell exemplifierar med är män. I ett inledande kapitel antyder han dock att kvinnor 

också kan inta hjälterollen: ”The hero, therefore, is the man or woman who has been able to 

battle past his personal and local historical limitations to the generally valid, normally human 

forms.”9 

Monomyten är indelad i tre huvuddelar: ”Departure” (”Avfärd”) där hjälten ger sig av 

på äventyr, ”Initiation” (”Invigning”) där han råkar ut för en serie prövningar, samt ”Return” 

(”Återkomst”) där han återvänder hem igen. Dessa är i sin tur är indelade i totalt 17 mindre 

delar, som ges en mer detaljerad presentation i analysdelen.10 Deras antal och ordning är dock 

inte fixerade och Campbell poängterar att variationsmöjligheterna mellan dem är närmast 

oräkneliga: en del berättelser fokuserar huvudsakligen på exempelvis ett eller två typiska 

element, olika figurer och episoder kan smälta samman, och ett enstaka element kan kopieras 

och återkomma i många olika skepnader.11  

Metoden i uppsatsen är huvudsakligen komparativ och består i att gå igenom alla de 

olika inslagen i monomyten, ett i sänder, och undersöka vilka eventuella motsvarigheter som 

                                                 
5 Campbell 1949/2008, s. 23. 
6 Campbell 1949/2008, s. 30. 
7 Campbell 1949/2008, s. 1–18. 
8 Campbell 1949/2008, s. 12–13. 
9 Campbell 1949/2008, s. 14. 
10 Översättningarna är från den svenska upplagan. Den svenska översättningen kommer att anges första gången 

en viss del av monomyten nämns i analysdelen. 
11 Campbell 1949/2008, s. 212. 
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finns i Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. Efter jämförelsen med Campbell kommer 

romanen även att jämföras med de teorier om monomyten som presenteras i Christopher 

Vogler’s The Writer’s Journey, som alltså främst hämtar exempel från olika Hollywoodfilmer 

men ibland även från gamla myter och sagor. Den hjälteresa som i första hand undersöks är 

Mikael Blomqvists, men senare sker också en undersökning av Lisbeth Salanders eventuella 

resa. För att göra det lättare att följa med i analysen kommer denna att föregås av en 

genomgång av romanens handling.  

   

1.3. Tidigare forskning 

Någon tidigare forskning ur monomyt-perspektivet har tidigare inte gjorts om svenska 

deckare i allmänhet eller om Stieg Larssons böcker i synnerhet. Andra forskare har dock 

skrivit om dess likheter med annan populärlitteratur, exempelvis Harry Potter-böckerna, bl.a. 

Julia Boll som i studien ”Harry Potter’s Archetypichal Journey” (2011) visat hur monomyten 

ligger till grund för Harry Potter-böckerna.12 Det har också forskats åtskilligt om 

berättarstrukturer inom kriminallitteraturen. Ett exempel är John G. Cawelti som i sin studie 

Adventure, Mystery, and Romance (1976) kartlagt olika undergenrer som den klassiska 

detektivberättelsen och den hårdkokta detektivberättelsen. Förstnämnda kategori brukar t.ex. 

innehålla inslag som ”introduction of the detective” och ”crime and clues”.13.  

Det finns även studier på enskilda kriminal- och thrillerförfattare. Ett exempel är den 

ryske formalisten Viktor Sjklovski som i ”Kriminalberättelsen hos Conan Doyle” (1925) 

visar hur alla noveller om Sherlock Holmes är byggda efter samma narrativa schema.14 En 

närbesläktad studie är Umberto Ecos analys av strukturen i Ian Flemings James Bond-

romaner. Enligt Eco finns det nio stående inslag i alla Bondäventyr, däribland ”M gör utspel: 

ger Bond ett uppdrag”, ”Den Onde torterar Bond” och ”Bond slår den Onde”.15 Eco pekar 

även på hur Fleming använder sig av arketypiska element från de ”traditionella fablerna”.16 

                                                 
12 Julia Boll, ”Harry Potter’s Archetypical Journey”, i Heroism in the Harry Potter Series, Katrin Berndt och 

Lena Steveker (red.), New York: Ashgate Publishing 2011, s. 85–104. 
13 John G. Cawelti, Adventure, Mystery, and Romance (1976), London: The University of Chicago Press 1977, 

s. 82. 
14 Viktor Sjklovski,”Kriminalberättelsen hos Conan Doyle”, i Brott, kärlek, främmande världar. Texter om 

populärlitteratur, 2 uppl, Dag Hedman och Jerry Määttä (red.), Lund: Studentlitteratur 2015 (fr. orig. 1971), (s. 

227–244), s. 243. 
15 Umberto Eco, ”Berättarstrukturerna hos Ian Fleming”, i Atlas litterära tillägg Nr 2, 2008 (övers. Jane 

Lundblad), Falun: Bokförlaget Atlas 2008 (fr. orig. 1965), s. 252–253.    
16 Eco 2008, s. 259. 
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Det är noterbart att Bondberättelsernas struktur uppvisar stora likheter med monomyten, även 

om Eco själv inte nämner Campbell i sin analys. 

Nämnas bör i sammanhanget också den ryske folkloristen Vladimir Propps klassiska 

kartläggning av den narrativa strukturen i ryska folksagor. I studien som i engelsk 

översättning heter The Morphology of the Folktale visar han att folksagorna i regel följer en 

struktur med 31 olika ”funktioner”.17 Flera av dem uppvisar likheter med olika stadier i 

Campbells monomyt, även om de har en lite annan ordning. Ett exempel är nr 9: ”Misfortune 

or lack is made known; the hero is approached with a request or command; he is allowed to 

go or he is dispatched”, vilket motsvarar Campbells ”The Call to Adventure”, där hjälten får 

en uppmaning att bryta upp.18 Ett annat exempel är nr 11, ”The hero leaves home”.19 

Även Stieg Larssons böcker har blivit föremål för en mängd olika studier, från 

personbiografier av varierande kvalitet till seriösa vetenskapliga antologier om 

originaltrilogin ur olika synvinklar.20 Några forskare har även undersökt genredrag i Larssons 

böcker, bland annat Kerstin Bergman i studien ”From ’The Case of the Pressed Flowers’ to 

the Serial Killer’s Torture Chamber: The Use and Function of Crime Fiction Subgenres in 

Stieg Larsson’s The Girl with the Dragon Tattoo” (2013). Bergman hävdar att genremässigt 

är Män som hatar kvinnor i första hand en sammanslagning av dels en klassisk ”whodunit” 

med sin intellektuella pusselgåta, dels en psykologisk seriemördarthriller med sina otäcka 

inslag av tortyr, våldtäkt och mord etc. Därutöver finns inslag från etablerade subgenrer som 

polisromanen, den hårdkokta romanen och actionthrillern. Det rör sig om en mycket 

raffinerad genreblandning som säkerligen bidragit till bokens popularitet, enligt Bergman. 

Hon menar vidare att Larssons lekfulla sätt att även blanda in element från annan 

populärfiktion ytterligare har bidragit till romanens popularitet; i första hand handlar det om 

                                                 
17 En del av verket finns på svenska, i Form och struktur, Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg (red.), 

Stockholm: Boktryckeri AB Thule 1971.  
18 Vladimir Propp, The Morphology of the Folktale (Morfologija skazki) (1968), övers. Laurence Scott, Austin: 

University of Texas Press 2015, s. 36. 
19 Propp 1968/2015, s. 39. 
20 Ett par exempel på vetenskapliga antologier är Men who Hate Women and Women who Kick their Asses. 

Stieg Larsson’s Millennium Trilogy in Feminist Perspective, Donna King och Carrie Lee Smith (red.), 

Nashville: Vanderbilt University Press 2012, samt Rape in Stieg Larsson’s Millennium Trilogy and Beyond: 

Contemporary Scandinavian and Anglophone Crime Fiction, red. Berit Åström, Katarina Gregersdotter, Tanya 

Horeck, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013. Om verk om Stieg Larsson, se t.ex. Karl Berglund, ”När 

succén blir mer intressant än boken”, Svenska Dagbladet 31/10 2012, https://www.svd.se/nar-succen-blir-mer-

intressant-an-boken (2012-10-31).  

https://www.svd.se/nar-succen-blir-mer-intressant-an-boken
https://www.svd.se/nar-succen-blir-mer-intressant-an-boken
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Lisbeths Salanders släktskap med kraftfulla kvinnor från actionfilmgenren, ”but there are also 

elements of fantasy, horror, and romance”.21    

I en annan studie, ”Lisbeth Salander and Her Swedish Crime Fighting Sisters” (2012), 

lyfter Kerstin Bergman fram det ”rape and revenge”-tema som hon menar finns i Män som 

hatar kvinnor.22 Temat har visst intresse för denna uppsats, då det kan sägas återspegla den 

arketypiske hjältens vanliga utveckling från nederlag till triumf.  

Karl Berglund har i uppsatsen ”Killer plotting. Typologisk intriganalys utifrån 

fjärrläsningar av samtida svenska kriminalromaner” (2017) slagit fast att det förekommer sex 

olika slags intriger i svenska deckare från början av 2000–talet. Han visar att i Män som hatar 

kvinnor används varianten ”Den närvarande mördaren”, där mördaren från början eller 

åtminstone tidigt i romanen är ständigt närvarande i intrigen, utan att läsaren eller 

huvudpersonerna vet om att hen råkar vara mördaren.23  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en hel del forskning om 

berättarstrukturer och populärlitteratur såsom deckare, och även om Män som hatar kvinnor. 

Några studier utifrån Campbells monomyt har dock inte gjorts om Stieg Larssons roman, 

vilket motiverar denna studie.  

 

1.4. Avgränsningar 

Denna uppsats handlar i första hand om Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. Omfånget 

och tidsramarna gör att det inte finns utrymme för noggrannare analyser av de båda andra 

romanerna i originalserien. Av samma skäl fokuserar uppsatsen på likheter och skillnader 

mellan Män som hatar kvinnor och monomyten och inte på de eventuella direkta eller 

indirekta influenser som Larsson kan tänkas ha fått, då dessa är mycket svåra att belägga och 

dessutom skulle leda till en helt annan slags frågeställning och uppsats.  

 

                                                 
21 Kerstin Bergman, ”From ’The Case of the Pressed Flowers’ to the Serial Killer’s Torture Chamber: The Use 

and Function of Crime Fiction Subgenres in Stieg Larsson’s The Girl with the Dragon Tattoo”, i Critical 

Insights: Crime and Detective Fiction, Rebecca Martin (red.), Massachusetts: Salem Press 2013, s. 51–53 

(citatet s. 53). 
22 Kerstin Bergman, ”Lisbeth Salander and her Swedish Crime Fighting ’Sisters’”, i Men who Hate Women and 

Women who Kick their Asses. Stieg Larsson’s Millennium Trilogy in Feminist Perspective, Donna King och 

Carrie Lee Smith (red.), Nashville: Vanderbilt University Press 2012, s. 138–139. 
23 Karl Berglund, ”Killer plotting. Typologisk intriganalys utifrån fjärrläsningar av samtida svenska 

kriminalromaner”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2017:3–4,  

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/4254. 

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/view/4254
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1.5. Män som hatar kvinnor – introduktion och sammanfattning av handlingen 

Stieg Larssons Män som hatar kvinnor är den första delen i den s.k. Millennium-trilogin som 

gavs ut på svenska mellan 2005 och 2007. Böckerna blev en enorm försäljningssuccé över 

hela världen.24 Dessutom gav de upphov till flera uppmärksammade långfilmer. Författaren 

hann själv aldrig uppleva något av framgången då han avled strax innan den första boken 

kom ut. Romanens handling är i korthet som följer: 

Stockholmsjournalisten Mikael Blomkvist driver den samhällskritiska tidskriften 

”Millennium”, tillsammans med sin vän och älskarinna Erika Berger. När romanen börjar har 

Mikael just förlorat ett förtalsmål mot miljardären Hans-Erik Wennerström. Straffet är tre 

månaders fängelse och böter. Innan domen trätt i laga kraft blir Mikael kontaktad av Henrik 

Vanger, tidigare VD för den en gång mäktiga Vangerkoncernen. Vanger, som bor på ön 

Hedeby i södra Norrland, vill att Mikael ska skriva hans självbiografi. Vad Mikael inte vet är 

att Vanger i förväg låtit ett säkerhetsföretag kontrollera Mikaels bakgrund, via den briljanta 

men udda datahackern Lisbeth Salander. 

När Mikael träffar Vanger visar det sig att biografin inte är det verkliga syftet med 

mötet. Vad Vanger vill ha hjälp med är att få Mikael att efterforska vad som har hänt med 

hans brorsdotter Harriet Vanger, som försvann spårlöst från Hedeby för mer än 40 år sedan 

och aldrig synts till sedan dess. Mikael tackar ja efter viss betänketid, lockad av en rejäl lön 

och Henrik Vangers löfte om att hjälpa till med att sätta dit Hans-Erik Wennerström. Mikael 

flyttar därefter till ön där han börjar forska i släkten Vangers historia. Han passar också på att 

bekanta sig med de många kvarlevande släktingarna till Harriet, bland annat Harriets kusin 

Cecilia och hennes bror Martin Vanger som är nuvarande VD för Vangerkoncernen. Så 

småningom inleder Mikael en tillfällig sexuell förbindelse med Cecilia. 

Romanens andra huvudperson, Lisbeth Salander, har en mycket trasslig barndom 

bakom sig – bl.a. flyttades hon runt på olika fosterhem. Hon sattes också under förmyndare i 

form av den samvetsgranne advokaten Holger Palmgren. När Palmgren drabbas av en stroke 

ersätts han av Nils Bjurman, en hänsynslös sadist som våldtar Lisbeth på ett brutalt sätt på sitt 

kontor. Lisbeth överrumplar senare Bjurman i dennes hem och tar en våldsam hämnd på 

honom, bland annat genom att tatuera orden ”våldtäktsman” på hans bröst. 

Mikael lyckas mot alla odds hitta nya bevis i fallet med Harriets försvinnande. Han 

tycker sig dessutom vara en seriemördare på spåren. Han ber om en researcher som kan 

                                                 
24 Såld i över 80 miljoner exemplar. (Se Norstedts webbplats, http://www.norstedts.se/millennium  (2019-01-

07). 

http://www.norstedts.se/millennium
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hjälpa honom vidare i fallet, och Henrik Vangers advokat sammanför honom med Lisbeth 

Salander. Tillsammans gräver de två djupare i mysteriet i Hedeby, där de även inleder en 

sexuell relation. De inser att de är sanningen på spåret, framförallt då Mikael blir beskjuten 

av en okänd gärningsman när han är ute på en joggingtur på ön. 

Tack vare Lisbeths kunskap som hacker och Mikaels bakgrund som grävande reporter 

avslöjar de så småningom mördaren, som visar sig vara Harriets bror Martin Vanger. Han 

blev upplärd av sin pappa som även han var en kvinnoplågare och mördare. När Martin 

förstår att han är avslöjad, försöker han döda Mikael efter att ha spärrat in honom i sin 

källare. Mikael räddas dock i sista stund av Lisbeth som slår ner Martin, som sedan 

omkommer i en biljakt. Det visar sig senare att Martin inte dödade sin syster Harriet. Som 

barn blev Harriet sexuellt utnyttjad av både sin far och sin bror och valde att fly från 

Hedestad. Hon bytte identitet och flyttade till Australien. Där hittas hon till sist av Mikael. 

 När Mikael berättat att Martin är död, vågar Harriet återvända till Sverige. Väl i 

Stockholm lyckas Mikael med Lisbeths hjälp att rentvå sitt namn och sätta dit sin fiende 

Hans-Erik Wennerström. Lisbeth länsar finansmannens bankkonton medan Mikael skriver ett 

avslöjande reportage om honom i ”Millennium”. Mikaels och Lisbeths kärleksrelation är 

definitivt över då Mikael återgår till sin älskarinna Erika Berger.  

 

2. Analys 

Följande analys jämför monomyten steg för steg med intrigen i Män som hatar kvinnor. I 

regel presenteras först ett visst skede i Campbells struktur som sedan jämförs med romanen. 

Först följer dock en beskrivning av hjältens status innan själva äventyret påbörjas.  

 

2.1. Innan äventyret 

Den hjälte vi möter i monomyten är enligt Campbell en person med enastående egenskaper – 

ofta hyllad av sitt samhälle men lika ofta föraktad eller helt enkelt fortfarande bara en i 

mängden. Hjälten och/eller samhället lider dock av en symbolisk brist av något slag. I 

sagorna kan det röra sig om en så obetydlig sak som en borttappad guldring, i apokalyptiska 

visioner kan hela världens fysiska och andliga liv ha råkat i förfall.25  

Detta tillstånd stämmer väl överens med hur både Mikael Blomkvist och hans 

omgivning skildras i början av Män som hatar kvinnor. Mikael har till att börja med en 

                                                 
25 Campbell 1949/2008, s. 29–30. 
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hjältes enastående egenskaper; som välrenommerad reporter och expert inom 

ekonomijournalistik har han få likar i sitt slag i Sverige.26 Likväl är det en stukad hjälte som 

läsaren får möta redan på första sidan av romanen. Mikael har just blivit fälld i domstol för 

förtal och snart rullas hela skandalen upp: hur Mikael trots sitt rykte som kompetent journalist 

gjort bort sig genom att skriva substanslösa anklagelser mot miljardären Hans-Erik 

Wennerström. Felsteget har gjort Mikael vanärad och utskämd, och enligt kollegorna är det 

”generande obegripligt” hur han lyckats begå ett sådant klavertramp (17). Inte nog med det, 

hjältens misstag drabbar även omgivningen, visar det sig snart. Detta sker genom att Mikaels 

arbetsplats, den ansedda tidningen Millennium, drabbas av indragna annonser och ett 

skamfilat rykte (70). Monomytens andliga brist i samhället råder alltså i början av 

handlingen, även på ett större plan genom att ekonomiska svindlare som Hans-Erik 

Wennerström tycks härja fritt i den värld romanen presenterar.  

 

2.2. ”Departure” (”Avfärd”) 

Monomytens första huvuddel, ”Departure”, handlar om hur hjälten bryter upp från sitt 

vanliga liv och slår in på äventyrets oupptrampade stig. Den är i sin tur indelad i fem mindre 

delar: 1) ”The Call to Adventure” (”Kallelsen till äventyret”), där äventyret uppenbarar sig 

för första gången i form av en kallelse eller utmaning. 2) ”Refusal of the call” (”Kallelsen 

avvisas”) – somliga hjältar avböjer kallelsen av en eller annan anledning. 3) ”Supernatural 

Aid” (”Övernaturlig hjälp”), där en person med magiska krafter förser hjälten med 

lyckoamuletter eller vapen eller liknande. 4) ”Crossing the First Threshold” (”Färden över 

den första tröskeln”), där hjälten slutligen lämnar sin egen begränsade värld och ger sig av på 

äventyr. 5) ”The Belly of the Whale” (”I valfiskens buk”), som representerar hjältens slutliga 

separation från sin kända värld. Genom att gå in i den här fasen visar sig hjälten redo att 

genomgå en metamorfos.27 

 

2.2.1. ”The Call to Adventure”  

Kallelsen är det som för första gången varslar om äventyret. Den kan visa sig i många olika 

former, exempelvis kan ett misstag – synbarligen en ren slump – öppna ridån mot en oväntad 

värld, varpå huvudpersonen kommer i kontakt med svårförklarliga krafter. Men misstag är 

                                                 
26 Stieg Larsson, Män som hatar kvinnor, Stockholm: Norstedts Förlag 2005, s. 68. I fortsättningen ges 

sidhänvisningar löpande i texten istället för i noter. 
27 Campbell 1949/2008, s. 41–80. 
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inte bara en slump, utan resultatet av förtryckta önskningar och konflikter, menar Campbell 

och hänvisar till Sigmund Freud. Misstag kan också leda till att ödet öppnar sig.28 I Mikael 

Blomkvists fall är det just ett misstag som öppnar dörren mot en ny värld i början av 

handlingen: hans journalistiska blunder uppmärksammas stort i media, vilket gör att Henrik 

Vanger så småningom tar kontakt honom via sitt ombud, advokat Dirch Frode (73–76).     

Den eller det som förmedlar Kallelsen benämns av Campbell för ”herald” (”härold”). 

Denna arketyp kan t.ex. mana till ett storslaget historiskt dåd eller förmedla början på en 

religiös insikt. Vad det än må röra sig om, stort eller smått, påtalar Kallelsen alltid att det är 

dags för en omvandling – en andlig övergångsrit som, när den är fullbordad, innebär död och 

pånyttfödelse. Hjälten känner i det här läget att han inte längre passar in i samhället och 

måste söka efter en ny mening och nya mål: ”The familiar life horizon has been outgrown; 

the old concepts, ideals and emotional patterns no longer fit, the time for the passing of a 

threshold is at hand.”29 Härolden i Mikaels fall är advokat Dirch Frode, som kontaktar Mikael 

via telefon för att förmedla Henriks Vangers erbjudande (75–76). Kallelsen kommer vid 

precis rätt tillfälle, när Mikael just har förstört sitt rykte och inte längre är eftertraktad i 

journalistvärlden. Likt monomytens hjälte känner han att han inte längre passar in i sin 

vardagliga miljö och därför måste söka efter nya meningar och mål. 

Mikael tvekar visserligen först men snart väcks hans nyfikenhet, varpå han tackar ja 

till att resa till Hedeby för att träffa Henrik Vanger. Mikaels misstänksamhet dröjer sig kvar 

även i början av mötet med Henrik: ”Mikaels slutsats var att Henrik Vanger ville att han 

skulle göra någonting som han förmodligen inte hade den ringaste lust att göra. Det enda som 

återstod var att lista ut vari detta bestod och därefter tacka nej.” (88) Under mötet, som varar 

flera timmar, lyckas Henrik dock framställa mysteriet Harriet Vanger som så intressant att 

Mikael till sist inte kan motstå erbjudandet att forska i det. Att Henrik lockar med en rejält 

tilltagen lön, samt ett löfte om att kunna servera finansmannen Hans-Erik Wennerströms 

”huvud på ett fat” gör också sitt till för att kunna övertyga Mikael (121–122). På så sätt 

hörsammar hjälten till slut Kallelsen. 

 

2.2.2. ”Refusal of the Call”  

Somliga hjältar tackar nej till Kallelsen, ointresserade av att beblanda sig med något som 

ligger utanför deras egen värld. Straffet blir att hjälten blir fast i ursprungsmiljön, oförlöst och 

                                                 
28 Campbell 1949/2008, s. 42. 
29 Campbell 1949/2008, s. 42–43. 
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handlingsförlamad.30 Detta är dock inte aktuellt i Män som hatar kvinnor.  

 

 2.2.3. ”Supernatural Aid”  

Hjältar som lystrar till kallelsen brukar snart träffa på en beskyddande figur i av något slag, i 

sagor kan det t.ex. röra sig om en trollkarl eller en kvinna med övernaturliga krafter. Denna 

förser hjälten med goda råd och skyddande amuletter eller liknande som kan komma till pass 

i framtida möten med ondskans krafter.31  I Män som hatar kvinnor kan Henrik Vanger 

tillskrivas denna roll, då han t.ex. förser Mikael med nödvändiga upplysningar om släkten 

Vanger i början av sökandet efter Harriet (135–140). Campbell har förlagt det här skeendet 

till just innan hjälten påbörjat sin avfärd, men i Larssons roman träffar Mikael alltså på denna 

figur först efter att han kommit till Hedeby (82).  

  

2.2.4. ”The Crossing of the First Threshold”  

När hjälten gett sig av kommer han så småningom till en fysisk gräns, en form av tröskel som 

måste passeras. På andra sidan finns den andra världen, en helt ny miljö där det okända och 

alla möjliga faror lurar.32 Det här stämmer väl in på Män som hatar kvinnor, där Mikael 

lämnar den myllrande storstaden Stockholm för den slumrande byn Hedeby. I Stockholm är 

Mikael välkänd och hemmastadd, i det främmande Hedeby däremot bor det bara ett dussintal 

personer. Där råder även ett helt annat klimat med snöstorm och sträng kyla (187).   

Passagen till den nya världen är inte smärtfri, enligt Campbell: först måste hjälten övervinna 

de ”threshold guardians” (”tröskelväktare”) som vaktar där. Denna arketyp har som uppgift 

att hindra hjälten från att ta sig in.33  Det här stämmer inte in på Larssons roman, där hjälten 

gör en bekymmersfri entré i Hedeby och blir väl mottagen av sina värdar. Möjligen går det att 

se det ogästvänliga klimatet som en form av tröskelväktare.  

Även i Hedeby råder för övrigt den brist i samhället som Campbell talar om i 

samband med Kallelsen; den tidigare blomstrande Vangerkoncernen är på fallrepet efter 

åratal av bl.a ”strukturrationaliseringar, börskriser, konkurrens från Asien” (75). Den en gång 

mäktige industriledaren Henrik Vanger har nu bara en bråkdel kvar av sitt forna imperium.34    

 

                                                 
30 Campbell 1949/2008, s. 49. 
31 Campbell 1949/2008, s. 57. 
32 Campbell 1949/2008, s. 64. 
33 Campbell 1949/2008, s. 64–73. 
34 Detta har för övrigt en mytisk parallell i kung Arthur-legenden ”The Fisher King”, där en impotent kung 

tvingas uppleva hur hans lyte gjort all mark i hans rike ofruktsamt.  
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2.2.5. ”The Belly of the Whale”  

I samband med att hjälten korsar tröskeln till den nya världen hamnar han i ”The Belly of the 

Whale”, ett skede där hjälten blir uppslukad av det okända och tycks ha gått under. Campbell 

menar att detta är en överallt förekommande livmoderbild, som förmedlar att vi har att göra 

med en pånyttfödelse av något slag. Många hjältar blir här bokstavligt talat uppslukade av ett 

monster och hamnar i dess mage; kända exempel är t.ex. folksagans Rödluvan som uppslukas 

av vargen, och de grekiska gudarna som alla (förutom Zeus) blir uppslukade av sin fader 

Kronos. Det handlar om en form av självutplåning där hjälten söker sig inåt för att födas på 

nytt. Inträdet i en grav eller ett tempel kan också symbolisera denna övergång till den nya 

världen.35 I Män som hatar kvinnor går det möjligen att se ett exempel på det sistnämnda, då 

Mikael efter sin ankomst till Hedestad inträder i Henrik Vangers praktfulla herrgårdsbyggnad 

och där till sist blir övertalad av Henrik att ta upp sökandet efter Harriet Vanger (118–122).  

 

2.3. ”Initiation” (”Invigning”) 

I den andra huvuddelen av monomyten har hjälten hamnat i en ny värld – i Mikael 

Blomkvists fall Hedeby – och det är nu som äventyret tar fart på allvar. Det ska dock påpekas 

att Mikael inte befinner sig i den nya miljön under hela denna del, utan åker tillbaka till 

Stockholm några gånger.   

Initiation är indelad i sex mindre delar: 1) ”Road of Trials” (”Prövningarnas väg”), 

där hjälten utsätts för olika prövningar och faror, 2) ”Meeting with the Goddess” (”Mötet 

med Gudinnan”) och 3) ”Woman as Temptress” (”Kvinnan som fresterska”), där hjälten 

möter den rena kärleken alternativt den fresterska som försöker avleda honom från den rätta 

vägen. Det sistnämnda behöver dock inte nödvändigtvis vara en kvinna; det här är helt enkelt 

en (något förlegad) metafor för de krafter som står i vägen för hjältens utveckling.  

4) ”Atonement With the Father” (”Försoningen med Fadern”), där hjälten måste konfronteras 

med en fader eller en fadersliknande figur med väldiga krafter att påverka hans liv. Bara 

genom att försonas med denna högre makt kan hjälten övervinna sitt slutliga hinder.  

5) ”Apotheosis” (”Upphöjelsen), där hjälten uppnår gudalik status. 6) ”The Ultimate Boon” 

(”Den yttersta gåvan”), det vill säga den belöning hjälten får efter att ha genomfört sitt 

uppdrag.36   

 

                                                 
35 Campbell 1949/2008, s. 74–77. 
36 Campbell 1949/2008, s. 81–66. 
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2.3.1. ”The Road of Trials” 

Här testas hjälten i en rad olika prövningar, men klarar sig tack vare de goda råd, amuletter 

och vapen etc. som han fått av de hjälpare som han stött på tidigare under resan.37 I Män som 

hatar kvinnor drabbas Mikael av diverse svårigheter då han nystar i fallet Harriet Vanger. 

Länge handlar det mer om problem än verkliga prövningar; en stor del av Mikaels sökande 

har, som Kerstin Bergman visat, drag av en klassisk ”whodunit” där hjältens arbete handlar 

om att lägga bitar i ett slags intellektuellt pussel.38 Den ena delen av detta går ut på att 

identifiera olika personer i gamla fotoalbum och rota i tidningsarkiv, den andra om att knäcka 

det chiffer som Harriet har lämnat efter sig. Efter ett halvårs sökande når Mikael framgång i 

båda fallen, nästan samtidigt. Genombrottet i fotomysteriet är hans egen förtjänst medan 

chifferdelen blir löst tack vare hans dotter Pernilla, som nämnts ovan (293–314). 

En bit senare i romanen byter prövningarna karaktär och Mikael hamnar i livsfara på 

riktigt i Hedeby, två gånger om dessutom. Under en joggingtur i skogen blir han plötsligt 

beskjuten av en okänd gärningsman, som döljer sig bland träden. Denna person förföljer 

Mikael och skjuter flera skott som är ytterst nära att träffa. Som redan nämnts lyckas Mikael 

fly genom att krypa en bra bit på marken.39 Ett tjugotal sidor senare hamnar Mikael återigen i 

livsfara, när han plågas i Martin Vangers tortyrkammare. Mikael är här ytterst nära att bli 

kvävd genom hängning. Han räddas dock i sista sekund av Lisbeth, som smyger fram bakom 

mördaren och slår ner honom med en golfklubba (429–447). Dessa båda motgångar kan sägas 

motsvara monomytens ”The Supreme Ordeal” (”Den yttersta prövningen”); detta inslag 

nämns bara i förbifarten av Campbell, som beskriver det som ett skede i monomytens zenit 

som står för hjältens djupaste kris.40  

Det är slående hur passiv och hjälplös Mikael är i dessa båda episoder. Vid skotten i 

skogen flyr han, rentav krälar på marken, utan att kunna försvara sig alls. Även i tortyrscenen 

i källaren förblir han försvarslös; det som räddar honom är som nämnts ovan att Lisbeth slår 

ner Martin, som sedan flyr och därefter omkommer efter att ha krockat med en lastbil. Sara 

Kärrholm menar i studien ”Is Mikael Blomkvist the Man of the Millennium A Swedish 

Perspective on Masculinity and Feminism in Larsson’s Trilogy” (2012) att Mikaels passivitet 

beror på att trilogins actionroll är vikt åt Lisbeth Salander: ”For her to come across as the 

                                                 
37 Campbell 1949/2008, s. 81. 
38 Bergman 2013, s. 51. 
39 Se även s. 13 i uppsatsen, kapitel 2.2.3, ”Supernatural Aid”. 
40 Campbell 1949/2008, s. 211. 
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action hero, the man protagonist has to play a less physically active role in the story.”41 Hon 

menar också att den typ av hjälte som Mikael representerar inte har med traditionella 

machoideal att göra.42 

Skurken Martin representerar den arketyp Campbell kallar för ”Holdfast”, som 

beskrivs som ”enemy, dragon, tyrant”.43 Holdfast står för status quo och representerar det 

förflutna, till skillnad från hjälten som bringar förändring och lösgör de livgivande krafterna i 

universum.44 Detta stämmer in på Män som hatar kvinnor, även om hjälten här som sagt får 

avgörande hjälp i sitt värv av en kompanjon.   

 

2.3.2. ”Meeting with the Goddess” 

När hjälten besegrat alla hinder och vidunder påbörjar han sitt största av alla äventyr, enligt 

Campbell: det mystiska äktenskapet med ”världens drottninggudinna” (”the queen godess of 

the world”. Detta äktenskap representerar hjältens totala bemästrande av livet.45 Det här 

inslaget kan till viss del tillskrivas Män som hatar kvinnor, där Mikael inleder en sexuell 

relation med Lisbeth. En skillnad är att hjälten i det här fallet inleder relationen redan innan 

fienden besegrats (390). Till skillnad från i monomyten blir det inte fråga om något varaktigt 

förhållande, för precis i slutet av romanen återupptar Mikael förhållandet med sin älskarinna 

och ”Millennium”-kollega Erika Berger (567). Förutom att hjälten är tillbaka till 

ursprungsplatsen är han alltså också tillbaka i samma relation sedan tidigare, i en dubbel 

cirkelrörelse. Under vistelsen i Hedeby har Mikael även haft en kort sexuell relation med 

Henriks brorsdotter Cecilia Vanger (som inleds på s. 121). Larssons hjälte är med andra ord 

betydligt mer promiskuös än Campbells traditionelle hjälte. 

 

2.3.3. ”Woman as Temptress” 

Här frestas hjälten att avvika från den rätta vägen av exempelvis en kvinna. Detta har inte 

någon uppenbar parallell i Män som hatar kvinnor. 

 

                                                 
41 Sara Kärrholm, ”Is Mikael Blomkvist the Man of the Millennium? A Swedish Perspective on Masculinity and 

Feminism in Larsson’s Trilogy”, i Men who Hate Women and Women who Kick Their Asses, Donna King och 

Carrie Lee Smith (red.), Nashville: Vanderbilt University Press 2012, s. 151. 
42 Kärrholm 2012, s. 152. 
43 Campbell 1949/2008, s. 289. 
44 Campbell 1949/2008, s. 289–303. 
45 Campbell 1949/2008, s. 101. 
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2.3.4. ”Atonement with the Father” 

Det här skedet handlar om en försoning mellan hjälten och en fader eller fadersliknande figur. 

Denna person, som av hjälten tidigare betraktades som en fasansfull kraft, måste i detta skede 

börja betraktas mer realistiskt och balanserat. Det kräver att hjälten överger sin bindning till 

jaget och vågar tro på att fadern är barmhärtig.46 Det finns även ett inslag av rivalitet här då 

hjälten sätter sig upp mot den eller det som har makten. Först när han har blivit fri från 

olämpliga barnsliga bindningar kan han överta fadersgestaltens opersonliga och rättvisa 

maktutövning. Han blir då själv fadern.47 Åtskilliga myter inkluderar detta tema, enligt 

Campbell.48 Även i modern populärkultur finns många exempel.49  

I Män som hatar kvinnor återfinns flera framträdande fadersfigurer. Mikael Blomkvist 

saknar själv en biologisk far, men kan sägas få en ställföreträdande fadersgestalt i sin 

uppdragsgivare Henrik Vanger (som dessutom betraktas som hela släkten Vangers patriark) 

som håller en skyddande hand över honom under vistelsen i Hedeby. Så småningom blir 

Henrik även delägare i ”Millennium”, något som ytterligare understryker Mikaels 

beroendeställning till honom (211–212).  

Äventyret i Hedeby slutar med att Mikael gör ett slags uppror mot Henrik, enligt 

monomytens schema. Det blir dock ett halvhjärtat försök där Mikael drar det kortaste strået; 

Henrik lyckas nämligen få Mikael att avstå från att skriva något reportage om den 

spektakulära seriemördaren Martin, med vädjande om att det bara skulle gå ut över Harriet 

och Cecilia (497–498). Mikael ser detta som att Henrik försöker tysta ner honom, men finner 

till slut ingen annan lösning än att böja sig för den gamle mannen: ”’Henrik Vanger är en 

smart jävel’, sa Mikael. Han var plötsligt rasande. ’Han vill tysta ned historien. Han spelar på 

mina känslor och han vet att jag tycker om honom också.’” (498). Dessutom visar det sig att 

Henrik, tvärtemot vad han lovat från början, aldrig haft några värdefulla upplysningar om 

Hans-Erik Wennerström. Mikael känner sig därför lurad av sin tillfälliga arbetsgivare (500–

502). Precis i slutskedet av romanen återvänder Mikael till Hedeby för att göra bokslut med 

Henrik. Han är inte längre arg, men anser fortfarande att Henrik lyckats korrumpera honom 

genom att få honom att avstå från att skriva något reportage om Martin (564). Försoningen 

med ”fadern” blir därigenom inte genomförd fullt ut. 

                                                 
46 Campbell 1949/2008, s. 107–110.  
47 Campbell 1949/2008, s. 115–116. 
48 Campbell 1949/2008, s. 115–121. 
49 Som när Luke Skywalker i Star Wars-filmerna sätter sig upp mot Darth Vader, som så småningom visar sig 

vara hans far. 
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Andra förekommande fadersfigurer är Cecilia Vangers pappa Harald och Harriet 

Vangers pappa Gottfried. Harald är en gammal nazist som förskjutit sin dotter Cecilia och 

ännu på ålderns höst kallar henne ”hora”, bara för att hon övergett sin man som brukade 

våldta henne. Gottfried i sin tur är den som råkat ut för det ultimata fadersupproret, då han 

bragts om livet av sin dotter Harriet efter att han försökt våldta henne i början på 1960-talet 

(482–483). Noterbart är att Harriets fadersuppror skedde långt innan romanintrigens början. 

Sammantaget kan det konstateras att det inte blir fråga om någon slags försoning i dessa far-

dotter-relationer. 

 

2.3.5. ”Apotheosis” 

Efter att hjälten utfört sina stordåd blir han upplyft till gudalik status.50 Män som hatar 

kvinnor kan sägas ha en motsvarighet till detta, då Mikael efter att ha besegrat ondskan har 

full kontroll över händelsernas utveckling och lyckas med hjälp av Lisbeth hitta Harriet i 

Australien. Likt en gud vet Mikael precis hur han ska agera i detta läge.  

 

2.3.6. ”The Ultimate Boon” 

”Den yttersta gåvan” står för den skatt eller det heliga föremål (eller kunskapen t.ex.) som 

hjälten har haft som mål att erövra.51 I Män som hatar kvinnor lyckas Mikael ta reda på vad 

som hänt med Harriet Vanger (och stoppar dessutom en seriemördare på köpet). Efter att ha 

återhämtat sig från Martins tortyr lyckas han som tidigare nämnts lokalisera Harriet till 

Australiens landsbygd, där det visar sig att hon lever som framgångsrik fårfarmare och 

företagsledare (474). Återigen har han här fått hjälp av Lisbeth, som denna gång ordnat en 

telefonavlyssning som avslöjat Harriets belägenhet (469–470). Jämfört med tidigare uppdrag 

eller prövningar är Mikael mer aktiv i den här episoden, då han på egen hand åker till 

Australien för att konfrontera Harriet.    

Den erövring som hjälten lyckats med kommer även omgivningen till del vid hans 

återkomst, menar Campbell som kallar detta för ”Return of the elixir” (”Återbördandet av 

elixiret”).52 Ett exempel ur mytens värld är som nämnts ovan Jason, som tack vare erövrandet 

av Gyllene skinnet fick landet att blomstra vid sin återkomst. Enligt monomytens schema 

sker detta vanligen då hjälten kommit hem igen. I Män som hatar kvinnor finns ett sådant 

inslag men lite tidigare i intrigen, när Mikael kommer tillbaka till Hedeby efter att ha hittat 

                                                 
50 Campbell 1949/2008, s. 127–147. 
51 Campbell 1949/2008, s. 148–166. 
52 Campbell 1949/2008, s. 211. 
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Harriet. Henrik Vanger vill här att Mikael ska avstå från att offentliggöra Martins bestialiska 

mord för att skona Harriet och Cecilia. Detta retar upp Lisbeth, som i utbyte kräver att 

Vangerkoncernen hädanefter lämnar en stor årlig donation till diverse kvinnoorganisationer 

(499). På detta sätt kommer många kvinnor att få njuta frukterna av hjältens (eller hjältarnas, 

se nedan) triumf.  

Harriets återkomst till Hedestad medför också att läget ljusnar för Vangerkoncernen 

och dess anställda. I slutet av romanen kommer nämligen Harriet tillbaka till Hedestad för att 

ta över ledningen för Vangerkoncernen tillsammans med Cecilia, vilket sägs båda gott för 

dess framtid (564). Därigenom har Mikaels seger över ondskan även bidragit till att blåsa nytt 

liv i Vangers stukade imperium.  

 

2.4. ”Return” (”Återkomst”)  

Den tredje och sista huvuddelen av äventyret handlar om hur hjälten återvänder till sin 

ursprungliga värld och anpassar sig till den. Även denna är indelad i sex mindre delar: 

1) ”Refusal of the Return” (”Vägran att återvända”), där hjälten ibland väljer att inte 

återvända till sin mänskliga vardag. Istället för att dela med sig av den belöning eller den 

insikt han uppnått till sina medmänniskor väljer han att stanna kvar i den nya världen.  

2) ”The Magic Flight” (”Den magiska flykten”), där den återvändande hjälten ibland tvingas 

fly undan de onda krafterna för att kunna komma hem. 3) ”Rescue from Without” 

(”Räddningen utifrån”), där hjälten får hjälp utifrån för att kunna återvända oskadd till sitt 

hem. 4) ”The Crossing of the Return Threshold” (”Färden över återkomstens tröskel”), där 

hjälten återvänder till den egna världen och dessutom lyckas anpassa sig till den. Det här är 

det kanske viktigaste skedet, för nu måste hjälten frivilligt välja sin egen värld istället för den 

fantastiska som han upplevt. 5) ”Master of Two Worlds” (”Herre över de två världarna”), där 

hjälten lyckats anpassa sig efter återvändandet. Han har nu friheten att röra sig mellan de 

båda världarna. 6) ”Freedom to Live” (”Frihet att leva”), i vilken hjälten accepterat sin egen 

dödlighet och därmed uppnått frihet från rädsla.53  

De tre första delarna har ingen riktig motsvarighet i Män som hatar kvinnor. Den 

fjärde, ”The Crossing of the Return Threshold”, inträffar när Mikael till sist återvänder hem 

till Stockholm efter att ha slutfört sitt uppdrag. Att ta klivet över denna tröskel beskrivs som 

extremt svårt av Campbell.54 Det stämmer dock inte in på Larssons roman där hjälten 

                                                 
53 Campbell 1949/2008, s. 167–211. 
54 Campbell 1949/2008, s. 186. 
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återvänder frivilligt och utan problem. Det fjärde skedet, ”Master of Two Worlds”, 

konkretiseras i slutet av romanen när Mikael gör ett kort återbesök i Hedeby för att göra 

avslut med Henrik Vanger (562–566). När alla faror och rädslor besegrats hamnar hjälten i 

resans sista stadie, ”Freedom to Live”. Han har nu accepterat sin egen dödlighet och är redo 

att möta världen. Detta kan sägas uppstå precis i slutet av Män som hatar kvinnor, när Mikael 

efter alla äventyr lever i harmoni i Stockholm. På allra sista sidan möts läsaren av en 

upprymd Mikael, som återupptagit sin lösa förbindelse med Erika Berger (567).  

 

2.5. Kampen mot Wennerström 

När Mikael slutligen återvänt till Stockholm återupptas bihandlingen med finansmannen 

Wennerström, som Mikael förlorat en rättegång mot i början av romanen. Även denna 

intrigtråd har flera drag av monomyten. Redan innan handlingens början har Mikael t.ex. 

svarat på en Kallelse till äventyret, genom att nappa på lockbetet om ett stort avslöjande om 

Wennerström (21–33). Dessutom har han yrkesmässigt närapå gått under efter att ha blivit 

fälld i domstol för förtal (som kan ses som denna dels ”Supreme Ordeal”). Långt senare i 

romanen är Mikael alltså tillbaka i Stockholm, redo att återuppta upp kampen med sin 

ärkefiende (som kan ses som arketypen ”Holdfast” i denna del). Mikael får här hjälp av 

Lisbeth, som genom att hacka sig in skurkens dator lyckas visa att han är en ekonomisk 

fifflare av stora mått, som jobbar med ”allt från ryska maffian till colombianska 

drogkarteller” (507). Mikael har nu full koll på läget: han inviger sina medarbetare i planerna 

på att sänka Wennerström med ett avslöjande reportage, sedan belägrar han sig på en 

skärgårdsö i flera veckor för att skriva sin artikel (514–530). Allt går som planerat och 

Mikaels agerande här motsvarar det skede som Campbell kallar för ”Apotheosis”, där hjälten 

uppnår ett gudomligt tillstånd efter att ha nått bortom ”the last terrors of ignorance.55  

Reportaget i Millennium medverkar till att rasera miljardärens imperium. Omvärlden, 

d.v.s. övriga svenska medier, ställer sig först lite avvaktande till nyheten på grund av Mikaels 

tidigare blunder i affären Wennerström (549). Det påminner om den tveksamhet med vilken 

hjältens seger brukar tas emot av omgivningen i monomyten. Enligt Campbell måste hjälten 

här utmana samhället med sitt jagutplånande, livsfrälsande elixir och vara beredd på både 

rimliga frågor, hårt motstånd och goda människors oförmåga till förståelse. 56 Veckan efter 

avslöjandet börjar det dock hända saker. Finanspolisen utreder ärendet och Wennerströms 

                                                 
55 Campbell 1949/2008, s. 127. Se även s. 18 i uppsatsen, kapitel 2.3.5, ”Apotheosis”. 
56 Campbell 1949/2008, s. 186. 
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aktier kraschar på börsen. Bara ett par dagar efter publiceringen ”förvandlades 

Wennerströmaffären till ett regeringsärende” (550). Mikaels skamfilade rykte som journalist 

repar sig på köpet, och ”för första gången i svensk ekonomijournalistik användes ord som 

systematisk, maffia och gangstervälde” (551). Därutöver blir Mikaels bokversion av 

reportaget en succé, ”varenda tidning i landet sökte honom” (553).  

När Lisbeth tömt Wennerströms bankkonto på pengar slutar det även i personlig 

tragedi för denne, som flyr landet och efter en tid hittas mördad på ett hotellrum i Spanien 

(557). Även om Mikael inte varit inblandad i Lisbeths bankkupp, slutar det hur som helst 

med att hans fiende blir tillintetgjord på alla plan. Noterbart är att Mikael i denna bihandling 

är betydligt mer aktiv i kampen mot fienden jämfört med prövningarna i Hedeby. En 

förklaring är att Mikaels strid med Wennerström inte innehåller några actionbetonade inslag, 

utan är en hjärnornas kamp där hjälten inte behöver uppvisa några fysiska färdigheter.   

 När Wennerström går under fullbordar Mikael sin dubbla triumf, efter att tidigare ha 

löst gåtan med Harriet Vanger.  Även i denna del av äventyret har hjälten erövrat ”The 

Ultimate Boon”, som i det här fallet är den kunskap om Wennerström som han haft som mål 

att nå. Liksom i fallet Harriet frälser hjältens seger omvärlden även här genom att 

ekonomijournalistiken i Sverige städas upp och börjar tas på allvar av tidningarna, vilket 

nämnts ovan (555).  

 

2.6. Lisbeths Salanders hjälteresa 

Lisbeth Salander har en mindre roll i romanen än Mikael Blomkvist; likväl är även hennes 

historia uppbyggd enligt monomyten, låt vara på ett mer fragmentariskt vis. Typiskt nog har 

Lisbeth en hjältes enastående egenskaper. I början av romanen beskrivs hon t.ex av sin 

arbetsgivare Dragan Armanskij som ”utan jämförelse den mest kompetenta researcher han 

träffat på under alla sina år i branschen” (38). Längre fram i handlingen visar hon sig ha 

fotografiskt minne (415).57 Liksom Mikael tillhör Lisbeth den hjältetyp som är föraktad av 

samhället innan äventyret tar sin början. Detta visar sig bl.a. genom att hon är satt under 

förmyndarskap, samt att hon är mycket osocial och har svårt att efterleva konventionella 

umgängesregler. På arbetsplatsen Milton Security håller hon sig för sig själv, alltmedan de 

övriga medarbetarna betraktar henne med stor skepsis (41–42). 

                                                 
57 I romanseriens andra del, Flickan som lekte med elden, visar sig det sig att Lisbeth även är ett matematiskt 

snille, kapabel att lösa det välkända problemet ”Fermats teorem”. (Stieg Larsson, Flickan som lekte med elden, 

Stockholm: Norstedts förlag 2006/2015).  
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Lisbeth har också en uttalad fiende (arketypen ”Holdfast”), i skepnad av hennes nye 

gode man Nils Bjurman. Bjurman förnedrar Lisbeth på olika sätt och tvingar henne till sist till 

oralsex på sitt kontor efter arbetstid (223–224). Strax därefter följer ett än värre nederlag 

hemma hos Bjurman, efter att denne bestämt att Lisbeth måste göra ett hembesök ifall hon 

ska få pengar av honom. Bjurman visar sig här vara en fullfjädrad sadist som våldtar Lisbeth 

på ett brutalt sätt (249–251). Detta kan sägas motsvara monomytens inslag ”Supreme 

Ordeal”, d.v.s. den yttersta prövningen. En kort tid därefter tar Lisbeth dock en våldsam 

hämnd på Bjurman genom att överfalla honom i hemmet och tatuera hans bröst. Även här 

slutar det alltså med att hjälten triumferar till sist. Temat med en våldtagen kvinna som 

hämnas är för övrigt inte ny utan finns representerat i en mängd så kallade ”rape and 

revenge”–historier i populärkulturen, vilket Kerstin Bergman påpekat.58 

Även Lisbeths samarbete med Mikael har flera likheter med monomyten. Lisbeth får 

t.ex. en Kallelse genom härolden Mikaels erbjudande om att hjälpa till med research i fallet 

Harriet Vanger. Hennes ”Crossing of the First Threshold” sker då hon anländer till Hedeby 

på motorcykel och hamnar i en helt ny miljö (368). Där blir hon delaktig i Mikaels uppdrag 

att hitta Harriet och sedermera stoppa seriemördaren, vilket hon har en aktiv del i (som 

beskrivits ovan). I skedet ”The Return” hamnar Lisbeth återigen i Stockholm, där hon till sist 

också bistår Mikael i besegrandet av Wennerström. Även här har Lisbeth en aktiv del i 

uppdraget genom att tömma finansmannens bankkonto, vilket gör denne ruinerad och sårbar 

(542–547). 

Ett annat monomytiskt drag är Lisbeths förhållande till fadersfigurer. Det rör sig i 

hennes fall om flera stycken, framförallt arbetsgivaren Dragan Armanskij och advokat Holger 

Palmgren men också hennes nye gode man Nils Bjurman som hon till sist oskadliggör. 

Endast den sistnämnde av dessa råkar ut för ett slags uppror, om än ingen försoning.59 Det går 

också att se Lisbeths älskare Mikael Blomqvist som ytterligare en i raden av fäder, då han är 

gammal nog att kunna vara hennes far.  

 

3. Diskussion 

Min analys har visat att Män som hatar kvinnor följer monomyten tämligen väl. De flesta av 

dess olika delmoment finns med i huvudintrigen om Mikaels sökande efter Harriet. 

                                                 
58 Bergman, s. 138–139. 
59 I seriens andra del begår Lisbeth dock ett synnerligen konkret fadersuppror då hon försöker döda sin verkliga 

far, Alexander Zalachenko. (Larsson 2006/2015). 
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Huvuddelen ”Departure” är här representerad med tre av dess fem delsekvenser: ”Call to 

Adventure”, där Mikael får en Kallelse via härolden Dirk Frode; ”Supernatural Aid” där 

Henrik Vanger innehar rollen av rådgivaren på vägen; och ”Crossing of the First Threshold” 

där Mikael lämnar sin vanliga värld för norrländska Hedeby – en skillnad här är att hjältens 

intrång i den nya världen går helt smärtfritt. Det finns även likheter med monomyten innan 

äventyret dragit igång, som att både samhället och hjälten lider av en symbolisk brist av något 

slag: ekonomiska svindlare härjar och hjälten är utskämd efter att ha fällts för förtal i 

domstol. Som skicklig journalist har han också en hjältes enastående egenskaper.   

Nästa huvuddel av monomyten, ”Initiation”, finns representerad med fem av sex delar 

i Harriet-Vanger-intrigen: Mikael möter svårigheter i ”Road of Trials” (inklusive inslaget 

”Supreme Ordeal” där han närapå blir dödad vid två tillfällen), har en kärleksaffär med flera 

kvinnor i ”Meeting with the Goddess”, konfronteras med fadersfiguren Henrik Vanger i 

”Atonement with the Father”, når gudalik status i ”Apotheosis” samt når sitt mål att hitta 

Harriet i ”The Ultimate Boon”. Hjältens triumf spiller här även över på omgivningen, genom 

att skänka nytt hopp åt Vangerkoncernen och att pengar kommer skänkas till utsatta kvinnor. 

Vissa avvikelser från monomyten kan noteras i denna huvuddel; Mikael är t.ex. märkbart 

passiv och försvarslös när läget är som farligast i Hedeby. Han är också betydligt mer 

promiskuös än en traditionell hjälte. Ett inslag som förbises är att Mikaels hjälte aldrig frestas 

att överge den smala vägen i ”Woman as Temptress”. En annan avvikelse är att han reser 

tillbaka till ursprungsorten Stockholm flera gånger innan äventyret är över, och alltså inte 

följer den vanliga dramaturgiska cirkelrörelsen. Inslaget ”Atonement with the Father” finns 

delvis med: Mikael blir osams med Henrik efter den senares falska löften om avslöjanden och 

uppnår en halvhjärtad försoning med honom så småningom. Detta sker alldeles i slutet av 

romanen, i ett senare skede än monomytens vanliga schema. En långt mer brutal 

fadersuppgörelse rör Harriet Vanger, som gjorde uppror mot sin far Gottfried genom att 

mörda honom långt innan handlingens början.  

Sista huvuddelen av monomyten, ”Return”, finns här representerad genom dess tre 

sista delavsnitt: ”The Crossing of the Return Threshold”, där Mikael slutligen återvänder till 

Stockholm (återigen är det en enkel sak att korsa gränsen hem, på ett sätt som är otypiskt för 

monomyten); ”Master of Two Worlds”, där Mikael i slutet visar att han är lika hemmastadd i 

Stockholm som i Hedeby; ”Freedom to Live”, där hjälten uppnått frihet från rädsla och lever i 

harmoni hemma. Fiendearketypen ”Holdfast” är i denna del seriemördaren Martin Vanger.  

Förutom huvudintrigen återfinns olika delar av monomyten i romanens bihandlingar.  

I Mikaels kamp mot finanshajen Wennerström finns t.ex. ett ”Call to Adventure” där hjälten 
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lockas av ett falskt avslöjande om Wennerström, och ”Road of trials”-delens höjdpunkt 

”Supreme Ordeal” där han yrkesmässigt närapå blir krossad efter domslutet i början av 

romanen. I slutet inträffar ”The Ultimate Boon”, där Mikael erhåller den komprometterande 

kunskap som leder till att finansmannens imperium går under.   

Lisbeth Salanders eget äventyr är också uppbyggd enligt Campbells schema: Lisbeth 

är till att börja med utstött av samhället och har flera enastående egenskaper (framförallt som 

enastående hacker). På grund av den sadistiske advokat Bjurman (arketypen ”Holdfast” i 

denna del) råkar hon ut för svåra prövningar då han utnyttjar henne sexuellt och till sist 

våldtar henne. Hon triumferar dock genom att ta en våldsam hämnd på sin fiende. ”The 

Atonement with the Father” finns delvis representerat, då flera fadersfigurer förekommer i 

Lisbeths liv – främst Dragan Armanskij och Holger Palmgren. Lisbeths inblandning i 

Mikaels äventyr i Hedeby har också typiska monomyt-drag: ”The Call to Adventure” delges 

via härolden Mikael; ”The Crossing of the First Threshold” sker då hon anländer till Hedeby 

på motorcykel; ”The Return” inträffar då hon återvänder till Stockholm.  

Sammantaget kan det konstateras att romanen följer monomyten väl, särskilt i 

huvudintrigen om Mikaels sökande efter Harriet Vanger. Visserligen saknas några av 

delsekvenserna och i ibland följer de en annan ordning än monomytens schema, men som 

nämnts i teori- och metoddelen är det normalt med avvikelser av detta slag, även i de myter 

som Campbell utgår ifrån. 

 

4. Jämförelse med The Writer’s Journey 

Amerikanen Christopher Vogler, som länge arbetat med manusutveckling och liknande i 

Hollywood, har byggt vidare på Campbells teorier. I sin bok The Writer’s Journey (1993) har 

han visat hur Hollywoodfilmer i allmänhet är uppbyggda enligt monomyten (även med inslag 

från Jung). Voglers version av hjälteresan – benämnd ”The Writer’s Journey” – skiljer sig lite 

från sin föregångare, vilket kan göra det intressant att jämföra den med Män som hatar 

kvinnor. Till att börja med är den lite mer komprimerad; några inslag, däribland ”Atonement 

with the Father” och ”Woman as Temptress”, nämns mest i förbifarten och har ingen 

självklar plats. 60 Andra skeenden har fått annan betydelse hos Vogler. Ett exempel är hur 

Kallelsen brukar förmedlas. Enligt Vogler hörsammar hjälten ofta Kallelsen först efter en tids 

                                                 
60 I vissa filmer är de dock viktiga enligt Vogler, t.ex. ”Atonement with the Father” i Star Wars-filmerna. 

Vogler, The Writer’s Journey (1998), Ann Arbor: Sheridan Books 2007, s. 171. 
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tvekan. Det beror på att han står inför den största av alla fasor – rädslan för det okända: ”The 

hero has not yet fully committed to the journey and may still be thinking of turning back.”61 

Ytterligare påverkan måste då till för att övertyga hjälten, t.ex. genom uppmuntran från en 

annan rollfigur eller att yttre omständigheter ändrats.62 Mikael Blomkvist är en sådan 

tvekande hjälte, även om hans tvivel beror mer på ointresse än på rädsla. Det krävs 

övertalning av både advokat Frode och Henrik Vanger för att Mikael ska nappa på att söka 

efter Harriet.  

Vogler har även en vidare syn på arketyper än Campbell. Stor vikt lägger han vid 

”The Mentor” (”Mentorn”) som är en utveckling av föregångarens ”Supernatural Aid”.63 

Denna figur behöver i Voglers tappning inte nödvändigtvis ha skepnaden av en vis gammal 

man eller en fe t.ex.; det kan till och med hända att hjälten träffar på en olika slags mentorer 

under äventyrets gång, som alla lär ut sina specifika talanger eller kunskaper.64 Detta finns 

det flera exempel på i Män som hatar kvinnor. Mikael möter först Henrik Vanger, som lär ut 

kunskaper om släkten Vanger etc. Senare dyker Mikaels dotter Pernilla upp och levererar 

viktiga ledtrådar om pusselgåtan (vilket nämnts ovan). En tredje slags mentor uppenbarar sig 

i Mikaels medvetande då han flyr undan mördarens skott i skogen, och erinrar sig hur ett 

befäl i militärtjänstgöringen som tränade honom i ”ålning medelst hasning” (406–407). 

Denne hjälpare träffade Mikael alltså långt innan intrigen tagit sin början. Lisbeth Salander 

har även hon flera mentorsfigurer i form av diverse fadersgestalter, vilket nämnts ovan. 

Arketypen ”threshold guardian” ges också en vidare tolkning i The Writer’s Journey. 

Hos Campbell består dessa rätt och slätt av figurer som försöker hindra hjälten att ta sig in i 

den nya världen. I Voglers version kan detta även röra sig om t.ex. personer i hjältens vardag 

som av någon anledning försöker hindra honom eller henne från att göra en positiv förändring 

i sitt liv.65 I Män som hatar kvinnor har Mikaels kollega Erika Berger en sådan roll. När 

Mikael vill lämna tidskriften för att söka efter Harriet i Hedeby försöker hon få honom att 

ångra sitt beslut: ”Du kan inte mena allvar. Vi står mitt uppe i värsta krisen och du bosätter 

dig i Tjottahejti?” (123). 

                                                 
61 Vogler 1998/2007, s. 11.  
62 Exempelvis i Star Wars när Lukes barndomshem bränts ned och hans fosterföräldrar mördats. Vogler 

1998/2007, s. 12. Ett annat exempel är hjälten i J.R.R. Tolkiens The Hobbit, Bilbo, som först tackar nej till 

trollkarlen Gandalfs erbjudande om en skattjakt men ändrar sig följande dag.  
63 Vogler påpekar att detta är en slitstark figur i såväl sagor som moderna filmer. Kända exempel är bl.a. Merlin 

i Arthursagorna, Obi-Wan i Star Wars och ”Q” i James Bond-filmerna. 
64 Vogler 1998/2007, s. 45. 
65 Vogler 1998/2007, s. 49–52. 
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En viktig skillnad är att Vogler är långt mer utförlig än Campbell vad gäller hjältens 

svårigheter i motsvarigheten till ”Road of Trials”. Han har delat upp detta i två huvuddelar: 

”The Ordeal” (”Prövningen”) respektive ”The Resurrection” (”Återuppståndelsen”).  

”The Ordeal” beskrivs som ett tillfälligt (och ofta dödligt farligt) nederlag, obligatoriskt för 

varje berättelse: 

 

The simple secret of the Ordeal is this: Heroes must die so that they can be reborn. The dramatic 

movement the audiences enjoy more than any other is death and rebirth. In some way in every story, 

heroes face death or something like it: their greatest fears, the failure of an enterprise, the end of a 

relationship.66  

 

I Män som hatar kvinnor inträffar en sådan ”Ordeal” (motsvarigheten till Campbells 

”Supreme Ordeal”) när Mikael blir beskjuten i skogen i Hedestad. På film inträffar detta 

skede vanligen ungefär i mitten av berättelsen, enligt Vogler. Det kan också vara effektivt att 

låta det inträffa omkring två tredjedelar in i handlingen, i en försenad katastrof.67 Det är också 

ungefär så långt in i romanen som det sker hos Larsson. Den vanligaste varianten av ”The 

Ordeal” är en form av strid eller konfrontation mellan hjälten och en motståndare.68 Detta är 

vad som händer i Män som hatar kvinnor, då det senare visar sig att den okände skytten är 

skurken Martin Vanger som vid detta tillfälle försöker röja Mikael ur vägen. Vogler anser att 

hjältar som genomgått detta skeende alltid kommer tillbaka förändrade, förvandlade.69 Det 

finns också med i romanen, när Mikael efter att ha blivit beskjuten återhämtar sig i sig stugan 

och blir omplåstrad av Lisbeth. Efter att ha friskat upp sig med en dusch ser Mikael på 

världen med nya ögon, hämndlysten och full av beslutsamhet: ”’Fuck you, tänkte han. Jag 

ska ta dig’. När Lisbeth rörde vid hans arm ryckte han till som om han hade fått en elektrisk 

stöt och stirrade på henne med sådan vrede i ögonen att hon ofrivilligt tog ett steg bakåt.” 

(408). Strax därefter stegar Mikael iväg till Cecilia Vanger och kräver svar på hennes 

eventuella inblandning i Harriets försvinnande. 

Efter skotten i skogen följer det andra överfallet då Mikael blir torterad i Martins 

källare. Det passar bra in på det skede som Vogler kallar för ”Resurrection” 

(”Återuppståndelsen”). Detta kan beskrivas som en till variant av ”The Ordeal”, fast ännu 

mer riskabel och farofylld. Vogler menar att för att en berättelse ska kännas komplett behöver 

                                                 
66 Vogler 1998/2007, s. 155–156. 
67 Vogler 1998/2007, s. 157–158.  
68 Vogler 1998/2007, s. 163. 
69 Vogler 1998/2007, s. 156. 
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publiken nämligen ta del av hur hjälten upplever ytterligare en sekvens med död och 

pånyttfödelse. Det här är berättelsens klimax, hjältens sista och farligaste möte med döden. 

Det är nödvändigt att han klarar av detta innan han kan återvända till sin vardagliga värld.70 

Så sker också i Män som hatar kvinnor, där hjälten efter Martins död snart kan lämna 

Hedeby för att resa tillbaka. ”Resurrection” går ofta ut på att hjälten möter skurken i en 

slutlig kamp eller duell.71 Det inträffar i Larssons roman när Mikael närapå dödas av Martin i 

tortyrkammaren men räddas av Lisbeth i sista stund. Vanligen inträffar ”Resurrection” i 

resans sista huvuddel, (”Return”), men i Män som hatar kvinnor inträffar det alltså medan 

hjälten fortfarande befinner sig i främmande land, i Hedeby. Mikaels passivitet här går emot 

både monomytens och Hollywoodfilmens klassiska hjälte. Vogler understryker att särskilt när 

det gäller den slutgiltiga prövningen är det viktigt att hjälten är den mest aktiva parten, och 

inte blir räddad av någon allierad som bryter in i handlingen i sista sekunden så som sker i 

Män som hatar kvinnor.72 Oväntad hjälp kan visst fungera menar Vogler, men det bästa är 

om hjälten själv utdelar dödsstöten mot fienden eller faran.73 Larsson följer alltså Voglers 

mönster med två stora prövningar, men avviker genom att göra hjälten hjälplös och 

bortkollrad i båda fallen. 

Uppbyggnaden med en ”Ordeal” följt av en ”Resurrection” återfinns också i 

bihandlingen med Wennerström. Det förstnämnda inslaget sker precis i början av romanen då 

Mikael fälls för förtal och får sitt rykte förstört, medan det andra inträffar i slutet då hjälten 

får revansch på sin nemesis genom att krossa hans företagsimperium genom ett avslöjande 

reportage. Därigenom finns det även en ”Resurrection” i slutet av romanen enligt Voglers 

modell, även om det rör en annan del av handlingen. I kampen med denna fiende är Mikael 

för övrigt betydligt mer aktiv än med mördaren Martin, vilket nämnts ovan. 

Även i Lisbeths sidoberättelse återkommer dessa båda inslag. Först inträffar ”The 

Ordeal”, där Bjurman våldtar Lisbeth i sitt hem. Lite senare i handlingen följer 

”Resurrection”, där Lisbeth tar en våldsam hämnd på fienden i dennes hem. Att Lisbeths 

”Ordeal” inträffar i ett avgränsat rum är helt i linje med Voglers teorier. Han menar att 

inslaget ofta föregås av skedet ”Approach to the Inmost Cave”, i vilket hjälten närmar sig en 

grottliknande plats där sedan själva prövningen sker.74 Att platsen råkar vara skurkens tillhåll 

                                                 
70 Vogler 1998/2007, s. 197. 
71 Vogler 1998/2007, s. 199. 
72 Att jämföra med Star Wars, där Han Solo visserligen hjälper Luke genom att skjuta ner Darth Vaders farkost, 

men där hjälten är den som får fälla det avgörande slaget mot Dödsstjärnan.  
73 Vogler 1998/2007, s. 199–200.  
74 Vogler 1998/2007, s. 143–154. 
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eller högkvarter finns det många andra exempel på i populärkulturen.75 Lisbeths ”Ordeal” har 

också en parallell till Mikaels äventyr i Hedestad; som nämnts ovan blir även Mikael plågad i 

skurkens näste (Martins tortyrkammare), men i hans fall sker det i revansch-skedet 

”Resurrection” i vilket Martin besegras. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Män som hatar kvinnor har drag av både 

Campbells och Voglers variant av monomyten. Som framkommit ovan följer romanen  

Campbell till stora delar men i vissa avseenden lägger sig Larsson närmare Voglers struktur, 

exempelvis ifråga om arketypernas bredare funktion och hjältens inledande tvekan inför 

uppdraget. Framförallt följer Larsson den detaljerade struktur för prövningar som finns i The 

writer’s journey, med först en ”Ordeal” följt av en ”Resurrection” där hjälten får sin revansch 

på sin fiende eller antagonist. Dessa båda inslag förekommer i alla tre intrigtrådar. En 

avvikelse mot Vogler är att Larsson förlägger inslagen ”Ordeal”och ”Resurrection” så nära 

inpå varandra i både fallet med mördaren Martin och fallet med Lisbeth kontra Bjurman. I 

kampen mot Wennerström är det tvärtom väldigt utspritt, där det första inslaget skett innan 

intrigen ens börjat och det andra inträffar i slutet av romanen. En avvikelse från både 

Campbell och Vogler är att hjälten Mikael är väldigt passiv i kampen mot mördaren. Det 

kompenseras dock av att han har en mycket mer aktiv roll i striden mot finansmannen 

Wennerström, där det mer handlar om en hjärnornas kamp. 

 

5. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att jämföra handlingen i Stieg Larssons roman Män som hatar 

kvinnor med Joseph Campbells berättarstruktur monomyten såsom den presenteras i hans The 

Hero with a Thousand Faces (1949). Uppsatsen utgår från Campbells teorier om att det finns 

ett antal återkommande inslag i intrigen i många myter och sagor från hela världen, bl.a. att 

en hjälte lämnar sin ursprungliga miljö för att ge sig ut på äventyr, råkar ut för diverse 

prövningar men till sist återvänder segerrik hem. Här ingår också ett antal arketyper – ett 

slags återkommande rollfigurer – däribland ”The Herald” som förmedlar ”The Call to 

Adventure” och ”Supernatural Aid” som är en figur som guidar hjälten med visdom och 

heliga föremål. Metoden i uppsatsen går ut på att undersöka vilka motsvarigheter till de olika 

inslagen i monomyten (totalt 17 stycken) som går att finna i Män som hatar kvinnor. 

                                                 
75 Ett exempel är när Luke Skywalker är nära att krossas i sopförstöraren ombord på Dödsstjärnan i Star Wars. 

Det är också här som James Bond brukar bli infångad i skurkens näste där han blir torterad, som Umberto Eco 

visat (se ovan i uppsatsen). 
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Analysen visar att Män som hatar kvinnor följer monomyten väl. Framförallt gäller 

det huvudintrigen om hjälten Mikael Blomqvists sökande efter Harriet Vanger, som på det 

hela taget följer strukturens tre huvuddelar. Den första delen, ”Departure”, är här 

representerad bl.a. genom att hjältens samhälle lider av en brist av något slag, i det här fallet 

genom att ekonomiska svindlare får härja fritt. På monomyt-vis har Mikael en hjältes 

enastående egenskaper, som yttrar sig i att han är en synnerligen skicklig journalist. I början 

av romanen får han en typisk Kallelse till äventyret via ”härolden” Dirk Frode. I nästa del, 

”Initiation”, ger sig hjälten av på en resa – i det här fallet till norrländska Hedeby. Här får han 

hjälp av en ”Supernatural Aid” i form av släktens Vangers patriark Henrik Vanger som förser 

honom med goda råd och upplysningar. I delmomentet ”Road of Trials” utsätts Mikael för 

diverse prövningar, framförallt då han vid två tillfällen är nära att dödas av seriemördaren 

Martin Vanger. Denne motsvarar monomytens arketyp ”Holdfast”, d.v.s. fienden eller 

tyrannen. Mikael klarar sig från en tortyrliknande avrättning från Martin tack vare att Lisbeth 

Salander slår ner skurken. I inslaget ”The Ultimate Boon” når Mikael sitt egentliga mål då 

han till slut hittar Harriet Vanger som visar sig vara vid liv. I sista huvuddelen, ”Return”, 

återvänder Mikael hem till Stockholm efter att ha klarat av alla utmaningar.  

Vissa avvikelser från Campbells teorier förekommer i handlingen, bl.a. genom att 

hjälten är atypiskt inaktiv i kampen mot mördaren Martin. Han är också betydligt mer 

promiskuös än monomytens traditionelle hjälte och har sexuella affärer med flera kvinnor 

under äventyrets gång.  

Monomyten gör sig även påmind genom att några av dess inslag återfinns i de båda 

bihandlingarna. I historien med Wennerström har Mikael t.ex. hörsammat en Kallelse genom 

att lockas av ett erbjudande om ett avslöjande av finansmannens ekonomiska svindlerier. 

Mikael utsätts här för prövningar men triumferar i slutet av romanen genom att skriva ett 

nedgörande reportage om Wennerström, vars affärsimperium går under. 

Även Lisbeth Salanders bihandling innehåller de typiska inslagen av nederlag och 

triumf, då hon först blir brutalt våldtagen av advokat Bjurman men senare revanscherar sig 

genom att ta en våldsam hämnd på honom. Liksom Mikael har hon en hjältes enastående 

egenskaper, i detta fall exceptionella hackerkunskaper och fotografiskt minne.  

I slutet av uppsatsen görs även en jämförelse mellan Larssons roman och den modell 

av monomyten som förekommer i Christopher Vogler’s The Writer’s Journey. Där 

framkommer att romanen i vissa avseenden lägger sig närmare Voglers variant. Det gäller 

t.ex. att arketyperna i vissa fall har en vidare funktion än hos Campbell, liksom att hjälten 

Mikael tar sig an uppdraget först efter en tids tvekan. Framförallt följer romanen Voglers 
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detaljerade uppbyggnad av prövningarna: först kommer inslaget ”Ordeal”, där hjälten lider ett 

nederlag i en duell med fienden, följt av ”Resurrection”, där hjälten får revansch på sin 

antagonist i en slutstrid. Dessa inslag förekommer i alla tre intrigtrådarna. I några avseenden 

avviker Män som hatar kvinnor från både Vogler och Campbell, framförallt i hur otypiskt 

passiv och hjälplös Mikael är i striden med mördaren Martin Vanger. 
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