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Inledning
Denna uppsats handlar om ”den andra världen” i barn- och ungdomslitteraturen. Med den andra 

världen syftar jag på den plats som protagonisten (huvudpersonen), i dessa fall ofta ett barn, reser 

till under handlingens gång. Resan kan vara antingen fysisk eller psykisk och går ofta till en 

alternativ värld, bort från romanens fiktiva verklighet.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken funktion den andra världen har i barn- och 

ungdomslitteraturen, samt om gestaltningen av den har förändrats under tidens gång. Detta är ett 

mycket brett ämne och självklart är det inte möjlig att läsa och använda all litteratur som skulle 

kunna passa för ändamålet, men genom att använda ett flertal representativa (kanoniserade) verk 

kan ett försök till att skapa en övergripande uppfattning ändå göras. Om ett verk hör till kanon eller 

inte kan alltid diskuteras, men de verk som här har valts har ändå varit betydelsefulla för skrivandet 

och utgivningen av litteratur för barn och ungdomar. De har blivit populära, lästs, getts ut i nya 

upplagor och uppmärksammats på olika sätt, bland annat genom filmatiseringar.

Frågeställning och metod
Mina frågeställningar för denna uppsats är: Vilken funktion har den andra världen haft i barn- och 

ungdomslitteraturen, och vilken funktion har den nu? Hur har gestaltningen av den andra världen 

förändrats genom åren?

Metoden som används är att i ett första skede läsa fem stycken verk och därefter jämföra 

dem i en sorts stickprovsundersökning. De fem verken som behandlas har valts dels utifrån den 

betydelsefulla roll som de har spelat, och fortfarande spelar, och dels utifrån en tidsaspekt, då det 

skiljer ca femtio år mellan varje verk, vilket ger en bredd åt undersökning.

De verk som behandlas är Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland (1865), J.M. 

Barries Peter Pan (1911), Astrid Lindgrens Mio min Mio (1954), J.K Rowlings Harry Potter and 

the Philosopher’s Stone (1997) och Stephenie Meyers romanserie Twilight (2005 – 2008). Twilight 

behandlas dock i samband med avsnittet om framtida utveckling, separerad från undersökningen av 

de övriga verken.

Många kanske förknippar litteratur där resor till andra världar förekommer med 

fantasygenren. I många fall (eller kanske de flesta) är kopplingen nog befogad, men detta är ingen 

uppsats som specifikt inriktar sig på böcker i denna genre, utan på litteratur som har inslag av just 

andra världar. Därför har jag valt att ta med romanserien Twilight, som vissa kanske inte skulle 

räkna till fantasygenren, men som ändå passar in i sammanhanget.

Ändå följer nu en diskussion om just fantasygenren på grund av att andra världar är så 
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vanliga inslag i den sortens litteratur (majoriteten av de verk som behandlas i denna uppsats klassas 

trots allt som fantasy) och för att många förknippar just fantasy med barn- och ungdomslitteratur.

Genren: Kritik och möjligheter
Fantasygenren är omdiskuterad och det finns många som kritiserar den. En del föräldrar vill inte att 

deras barn ska läsa ”sådana böcker” och frågar sig vad barnen lär sig av sådan litteratur – vad finns 

det för aktualitet i en bok som utspelar sig i ett sagoland? Vilken sanning eller moral är det som 

förmedlas som gör läsaren (barnet) till en bättre person? Fantasylitteratur har anklagats för att vara 

onyttig, framför allt för barn och unga. Peter Hunt skriver om fantasygenren som sådan i 

Alternative Worlds in Fantasy Fiction (2001). Han räknar upp de tre vanligaste anklagelserna mot 

fantasylitteratur: att den är barnslig, eskapistisk och simpel, alltså inte har någon hög litterär 

kvalitet.1 Han menar också att en av anledningarna till att fantasylitteraturen nedvärderas är på 

grund av att den förknippas med barnlitteratur, vars status inte är så hög: ”It is not surprising that 

fantasy and children’s literature have been associated with each other, because both are essentially 

democratic forms – democratized by being outside the solipsistic system of high culture.”2

Jag tror att det kan ligga mycket i detta uttalande. Barnlitteraturen som genre behandlas i 

boken Läs mig, Sluka mig! (1998) och där tar Sonja Svensson upp just nedvärderingen av 

barnlitteratur. Hon menar att barnlitteraturens låga status till viss del kan bero på att 

barnboksförfattare knappt vill erkänna sin målgrupp. Om de får frågan vem de skriver för är det 

många som svarar att de skriver för sig själva, ”för sitt eget inre barn”, och att de helt enkelt har tur 

om barn tycker om vad de skriver.3 Detta anser jag är nonsens, då barnlitteratur ofta kan antas vara 

anpassad efter en specifik målgrupp genom de medvetna val som har gjorts angående till exempel 

text, illustrationer, omslag, format, reklam av boken o.s.v. Och man kan ställa sig frågan: om inte 

ens författarna vågar möta sin målgrupp, hur ska statusen någonsin ändras? Detta är ingen fråga 

som kommer svaras på i denna uppsats, men det är alltså inte så konstigt att fantasylitteratur sänks i 

sin status när den förknippas med barnlitteratur.

Det finns också de som inte bara tycker att fantasylitteratur är onyttig, en del anser att den 

till och med kan vara farlig. J. K. Rowlings böcker om Harry Potter är ett exempel på detta, vilket 

Deborah Bice tar upp i sin text ”From Merlin to Muggles: The Magic of Harry Potter, The First 

Book” (2003). Några exempel på anklagelser, som hon tar upp, som har fått många vuxna att dra 

öronen åt sig och kräva att böckerna försvinner från klassrum och bibliotek, är att Rowlings böcker 

1 Peter Hunt, Alternativ Worlds in Fantasy Fiction (London, 2001), s. 2.
2 Peter Hunt, Alternativ Worlds in Fantasy Fiction (London, 2001), s. 3.
3 Sonja Svensson, Läs mig, Sluka mig! red. Kristin Hallberg (Stockholm, 1998), s. 58.
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uppmuntrar till utövande av svartkonst, häxeri och satanism.4 Alison Lurie behandlar samma ämne i 

sin bok Boys and Girls Forever (2003) och tar upp exemplet att böckerna har anklagats för att 

förmedla okristliga värderingar.5

Om dessa anklagelser har någon grund, och om böckerna är farliga för barn eller inte, kan 

jag inte avgöra, jag kan bara utgå från mig själv. Jag var åtta år när jag läste och blev hänförd av den 

första boken om Harry Potter. Men jag har aldrig inbillat mig att Hogwarts existerar på riktigt, och 

jag kan ärligt säga att jag inte har blivit ”konverterad” till svartkonstens mörka sida. Däremot 

stimulerade läsningen min fantasi och kreativitet och fick mig att vilja läsa andra böcker, till 

exempel Lloyd Alexanders böcker om landet Prydain (en mycket känd och uppskattad romanserie 

för barn). Jag håller med Pamela Gates, Susan Steffel och Francis Molson som menar att 

fantasylitteratur inte bara är underhållande utan också lärorik på sitt sätt. De har skrivit boken 

Fantasy Literature for Children and Young Adults (2003) och menar att böckerna bidrar till att 

utveckla fantasin hos läsaren, vilket bidrar till ökad förmåga att kunna identifiera sig med andra, 

vilket i sin tur verkar positivt på barnets emotionella utveckling.6 Fantasylitteraturen ger barnet en 

möjlighet att ta etiska ställningstaganden i uppdiktade scenarion, att skilja på vad som är bra och 

dåligt, gott och ont, utan att litteraturen för den skull blir moraliska predikningar.7

I likhet med Gates, Steffel och Molson anser jag att litteratur med inslag av andra världar 

berikar läsarens fantasi och ger densamma möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt genom att 

moraliska frågor kan behandlas i samband med underhållande läsning.

Undersökning
I avsnittet som följer behandlas de fyra verken i kronologisk ordning, med den äldsta först.

Alice’s Adventures in Wonderland
Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland publicerades 1865, och därefter publicerades även 

en annan berättelse om Alice, Through the loooking-glass (and what Alice found there) 1872. Båda 

berättelserna handlar om hur Alice kommer till en annan värld där hon träffar olika varelser och 

upplever äventyr. Jag kommer endast att fokusera på Alice Adventures in Wonderland där karaktärer 

4 Deborah Bice, Elsewhere (Oxford, 2003), s. 36.
5 Alison Lurie, Boys and Girls forever (New York, 2003), s. 120.
6 Pamela Gates, Susan Steffel, Francis Molson, Fantasy Literature for Children and Young Adults (Oxford, 2003), s. 

21 – 22.
7 Pamela Gates, Susan Steffel, Francis Molson, Fantasy Literature for Children and Young Adults (Oxford, 2003), s. 

3.
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som the White rabbit, Queen of Hearts, Cheshire Cat, the Hatter och the Caterpillar förekommer.

Alice’s Adventures in Wonderland börjar med att Alice sitter bredvid sin äldre syster som 

läser en bok. Den lockar dock inte Alice eftersom den varken innehåller bilder eller konversationer, 

”and what is the use of a book,” thought Alice, ”without pictures or conversations?”8 Uttråkad ser 

hon plötsligt en vit kanin, the White Rabbit, hoppa förbi och ur en ficka på sin väst ta upp ett fickur 

och utropa ”Oh dear! Oh dear! I shall be too late!”9. Nyfiken följer Alice efter kaninen ner i ett 

kaninhål och efter ett mycket långt fall nedåt hamnar hon till slut i Wonderland. Där hittar hon det 

hon tyckte fattades i systerns bok, konversationer och fantasifulla ”bilder” – enastående varelser och 

platser.

Alice’s Adventures in Wonderland skrevs då litteratur riktad enbart till barn var en relativt ny 

företeelse. Från början fanns det ingen tydlig gräns och den litteratur som ändå vände sig till barn 

vände sig lika mycket till föräldrarna. Barnlitteratur har alltid haft moraliserande inslag men under 

1700-talet var vissa av böckernas funktion att endast uppfostra barnet, som sågs som en ofullständig 

människa som skulle formas, främst genom skrämmande exempel. De vuxna läsarna däremot fick 

lära sig uppfostringstekniker, till exempel från The Parent's Assistans av Maria Edgeworth från 

1796.10

Efter de direkta ”uppfostringsmanualerna” blev barnlitteraturen mer inriktad på barnet som 

individ. Fokus låg fortfarande på uppfostran men med en anpassning efter barnets känsloliv och 

utveckling.11 Så småningom blev barndomen ett tema i sig. Alice’s Adeventures in Wonderland 

skapades i vad som kallas för ”the golden age” inom barnlitteratur. Hunt skriver i Alternative  

Worlds in Fantasy Fiction att

The ‘golden age of children’s literature’ which began in the 1860s, was dominated (in Britain, at least) by 

fantasies by Carroll, MacDonald, Kingsley, Molesworth, Farrow, Nesbit, Kipling, Potter and Grahame. 

Fantasy, absorbed by these writers as children, was often being used as sublimation, or a political tool,

or a way of negotiating either the writers’ relationships with children, or their relationships to their own 

childhoods.12

Mycket av den litteratur som är skriven under ”the golden age” handlar alltså om barndomen, 

skriven av vuxna för vuxna, men maskerad som en barnbok. Detta hindrar förstås inte att boken kan 
8 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 19.
9 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 19.
10 Kimberly Reynolds, The Cambridge Companion to Children᾿s Literature, red. M.O. Grenby och Andrea Immel 

(Cambridge, 2009), s. 195.
11 Kimberly Reynolds, The Cambridge Companion to Children᾿s Literature, red. M.O. Grenby och Andrea Immel 

(Cambridge, 2009), s. 196.
12 Peter Hunt, Alternativ Worlds in Fantasy Fiction (London, 2001), s. 17.
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tilltala barn och ungdomar också, men framställningen av barnet kan i dessa verk te sig en aning 

förskönad. Detta tar Robert Hemmings upp i sin text ”A taste of Nostalgia: Children’s Books from 

the Golden Age – Carroll, Grahame, and Milne” (2007). Han menar att litteratur skriven under ”the 

golden age”, som till exempel Milnes Winni-the-Pooh och Grahames The Wind in the Willows, är 

fylld av nostalgi och att författarna i dessa böcker försöker återskapa eller återvända till en idyllisk 

och oskuldsfull barndom (författarens egen ”golden age”) och att barnen som gestaltas då får tjäna 

författarens syfte.13 Hemmings text behandlar på ett bra sätt det faktum att barnlitteraturen inte alltid 

sätter barnet och barndomen i centrum, och inte lyfter fram hur barnet faktiskt är, utan istället hur 

det borde vara för att passa in i dåtidens ideal. Detta kan resultera i att barnen blir till små vuxna 

placerade i en nostalgisk Edens lustgård av något slag. Detta passar väl in på  Alice’s Adventures in  

Wonderland, och på den funktion den andra världen får i verket, vilket kommer exemplifieras 

nedan.

Alice’s Adventures in Wonderland innehåller dock mycket som kan locka yngre läsare. Det 

är ett klassiskt reseäventyr där protagonisten drömmer sig bort till en annan värld men säkert 

kommer hem igen till en trygg famn. Boken är också rätt ”fysisk” av sig – Alice ändrar ofta storlek 

och form, så fort hon äter eller dricker något, och de varelser hon möter är minst sagt fantasifulla till 

utseendet, som till exempel the White Rabbit med västen och fickuret, och betjänterna Fisken och 

Grodan som har vitpudrade, lockiga peruker på huvudet. Carrolls beskrivningar av Wonderland är 

visuella samtidigt som de är sparsamma, vilket lämnar åtskilligt till läsaren att fantisera ihop på 

egen hand – att skapa sitt eget Wonderland. Exempel på det är när Alice kikar genom den lilla 

dörren, inte större än ett råtthål, och ser den vackra trädgården som sedan blir ett av hennes mål att 

komma till under handlingens gång. Den beskrivs bara som ”the loveliest garden you ever saw” 

med ”beds of bright flowers [and] cool fountains”.14 Något annat som också kan vara underhållande 

för mindre barn är de ordlekar som Carroll sticker in lite var stans, vilket skruvar till 

konversationerna mellan Alice och de hon träffar. Boken passar för högläsning då förväxlingar av 

ord och läten ofta är själva skämten, som till exempel att orden tale och tail låter snarlika. 

Idag kanske Carrolls roman om Alice snarare kategoriseras som klassiker än som barnbok, 

och det finns mycket i den som kan tilltala en vuxen läsare, framför allt en nostalgiker. Precis som 

Robert Hemmings tar upp i sin text ger Alice’s Adventures in Wonderland en förskönad bild av 

barndomen. Alice själv kan ses som ett idealbarn, i alla fall ett idealbarn från tiden då boken skrevs. 

Hon ger inte bilden av ett realistiskt barn; hon till och med uppfostrar sig själv med bannor för att 

13 Robert Hemmings, ”A Taste of Nostalgia: Children’s Books from the Golden Age – Carroll, Grahame, and Milne, 
Hemmings”, Children's Literature, nr 35, 2007, s. 57.

14 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 22 – 23.
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hon gråter.15 Hon är snarare en vuxen i miniformat än ett barn. I en värld som på många sätt är upp 

och ner så är hon det enda barnet (bortsett från en baby som förvandlas till en gris och inte har så 

stor del i handlingen) medan resten av de mänskliga karaktärerna är vuxna, i alla fall med ”vuxna” 

titlar som the Hatter, the Duchess, The Queen, The King och The Cook. De varelser som hör till 

djurriket har ingen uttalad ålder men kan tolkas som vuxna karaktärer, till exempel the Caterpillar 

som sitter och röker hookah (vattenpipa) eller the Lory som säger till Alice ”I’m older than you, and 

must know better.”16

Ändå blir Alice den enda vuxna karaktären då hon är den i Wonderland som besitter sunt 

förnuft. Hon försöker alltid dra logiska slutsatser om det hon upplever och tänka igenom det hon 

planerar att göra. Ett mycket tydligt exempel är när hon hittar flaskan med etiketten ”Drink Me” och 

kontrollerar om flaskan kan innehålla gift:

It was all very well to say “Drink me,” but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. “No, I’ll 

look first,” she said, “and see whether it’s marked ‘poison’ or not”; for she had read several nice little stories 

about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts, and other unpleasant things, all because they 

would not remember the rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you 

hold it too long; and that, if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never 

forgotten that, if you drink much from a bottle marked “poison,” it is almost certain to disagree with you, 

sooner or later.17

Samtidigt som Alice är en vuxen i miniformat som tänker logiskt och är klok och artig så är hon en 

bild av den ljuva och nostalgiska barndomen. Den andra världen, Wonderland, är ett barns värld, 

något som en vuxen aldrig kan ha tillgång till. Detta framgår på slutet av berättelsen när Alice 

vaknar upp och inser att hon drömt alltihop och berättar det för sin äldre syster. Berättaren vänder 

sig nu till systern istället, som inspirerad av Alices dröm fantiserar om Wonderland, men med 

vetskapen om att när hon öppnar ögonen kommer illusionen att försvinna. Hon föreställer sig också 

Alice som vuxen, d.v.s den oundvikliga framtiden:

Lastly, she pictured to herself how this same little sister of hers would, in the after-time, be herself a grown 

woman; and how she would keep, through all her riper years, the simple and loving heart of her childhood; and 

how she would gather about her other little children, and make their eyes bright and eager with many a strange 

tale, perhaps even with the dream of Wonderland of long ago; and how she would feel with all their simple 

sorrows, and find a pleasure in all their simple joys, remembering her own child-life, and the happy summer 

15 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 27.
16 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 33.
17 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 23 – 24.
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days.18

Här är det uppenbart att berättaren med nostalgisk blick vänder sig till vuxna läsare som själva 

minns sin barndom i ett vackert skimmer. Ordet ”simple” nämns tre gånger i detta stycke, 

barndomen är enkel och oskuldsfull och minns av den vuxne berättaren som ett enda långt 

sommarlov.

Detta är en intressant avslutning på boken, framför allt eftersom Alice ett flertal gånger i 

handlingen blivit förargad på allt nonsens omkring henne. Ilsken över oförskämdheten lämnar hon 

den kaotiska tebjudningen, där det aldrig dricks något te, och åtskilliga gånger måste hon kämpa 

med sitt eget humör för att inte visa sin irritation, exempelvis i avsnittet med the Caterpillar där 

konversationen går runt i cirklar. Alice försöker, och lyckas slutligen, med att ta sig in i den vackra 

trädgården som lockat henne från handlingens början. Väl framme i den blir hon dock mer och mer 

konfunderad och besviken. Där regerar the Queen of Hearts, vars hetsiga humör gör att hon ständigt 

delar ut dödsdomar (”Off with his head!”). Efter ett förvirrande krocketspel tar Alice del av en 

rättegång där hon blir så förargad över den ologiska bevisföringen och att drottningen vill dela ut 

straffet före domen att hon invänder. Drottningen skriker genast “Off with her head!” varpå Alice 

utbrister “Who cares for you?” [---]  “You’re nothing put a pack of cards!” och vaknar upp ur sin 

dröm.19 Alices äventyr i Wonderland har varit allt annat än enbart nöje, och passar alltså inte att 

beskrivas som ”a happy summar day”. De konversationer och bilder som hon saknade i systerns bok 

men som hon hittar i Wonderland tillfredsställer henne inte, det är i ilska som hon lämnar 

Wonderland.

Carroll använder alltså den andra världen, i det här fallet Wonderland, för att förmedla en 

nostalgisk skildring av barndomen. Trots att Alice inte alltid njuter av vistelsen så målas 

Wonderland i slutet upp som ett gyllene barndomsminne. Wonderland är åtråvärt för att det är 

skapat av ett barns fantasi och utom räckhåll för den vuxna berättaren, som med nostalgisk blick 

skildrar det oundvikliga, att växa upp, vilket bäst gestaltas under rättegången då Alice börjar glida 

ifrån Wonderland just på grund av att hon växer (blir äldre):

“I wish you wouldn’t squeeze so,” said the Dormouse, who was sitting next to her. “I can hardly breathe.”

“I can’t help it,” said Alice very meekly: “I’m growing.”

“You’ve no right to grow here,” said the Dormouse.

“Don’t talk nonsense,” said Alice more boldly: “you know you’re growing too.”20

18 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 118.
19 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 116.
20 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 106.
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Peter Pan
J.M. Barries Peter Pan sattes upp som pjäs 1904, men skrevs sedan i romanform och publicerades 

1911. Denna klassiska saga om pojken som inte vill växa upp tar sin början i England, förmodligen 

i London, där familjen Darling bor. Mr Darling är en praktisk man som jobbar på bank, det första 

han gör när barnen föds är beräkningar för att se om de har råd att behålla dem eller inte. Hans 

största svaghet är hans begär efter att bli beundrad och respekterad. Mrs Darling är den ömma 

modern, en ljuvlig dam med ett romantiskt sinnelag som hyser stor kärlek till barnen Wendy, John 

och Michael. Familjens barnflicka är en newfoundlandshund som heter Nana, som Mr Darling har 

delade känslor för: ”No nursery could possibly have been conducted more correctly, and Mr Darling 

knew it, yet he sometimes wondered uneasily whether the neighbours talked.”21 

Så kommer dagen då Peter Pan börjar göra visiter i barnkammaren. Mrs Darling som städar i 

sina barns tankar varje kväll upptäcker honom överallt och hittar så småningom spår efter honom i 

barnkammaren, bland annat hans skugga. När Peter sedan kommer för att hämta tillbaka den, 

tillsammans med den lilla älvan Tinker Bell, träffar han Wendy, John och Michael som han lockar 

att komma med till en fjärran magisk plats, Neverland. Främst vill han ha med Wendy, så att hon 

kan berätta sagor för honom och de andra förlorade pojkarna. Peter lär dem flyga och de beger sig 

iväg till Neverland där de upplever spännande äventyr och lever i en evigt pågående lek där Wendy 

är mamma till alla pojkarna, inklusive Peter, även om han ibland tar rollen som pappa. 

Precis som Alice’s Adventures in Wonderland skrevs Peter Pan under ”the golden age”. Och 

precis som Carrolls roman så kan Peter Pan tilltala vuxna nostalgiker. Den andra världen heter i 

Barries roman Neverland och beskrivs som ett barns sinne eller själ (a child's mind). Berättaren 

beskriver Neverland som en ö, som man inte kan rita någon karta över, då den ständigt är 

föränderlig, och att alla barn har olika Neverlands men att de ändå liknar varandra, så som 

familjemedlemmar kan ha liknande näsa och ögon. Han säger också: ”On these magic shores 

children at play are for ever beaching their coracles. We too have been there, we can still hear the 

sound of the surf, though we shall land no more.”22 Nostalgin flödar och påståendet bevisas också i 

texten: Mrs Darling tycker att hon har ett svagt minne av en Peter Pan från sin barndom, men nu när 

hon är en gift och klok kvinna tvivlar hon på att han någonsin existerat. Och förresten skulle han 

vara vuxen vid det här laget, kommer hon fram till.23

Precis som i Alice’s Adventures in Wonderland innehåller Peter Pan sådant som kan tilltala 

unga läsare. Neverland är en plats för lek och innehåller element som kan förekomma i barns lekar, 

21 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 96.
22 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 98 – 100.
23 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 100.
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som pirater, indianer, sjöjungfrur, älvor och vilda djur. Att lära sig att flyga och bege sig iväg till ett 

land där man alltid får vara barn och uppleva äventyr är dessutom en tanke som säkerligen lockar 

många barn. 

Ändå är Peter Pan en relativt mörk historia som inte skyggar för ond bråd död, eller rätt 

makabra beskrivningar av det. Berättaren skildrar bland annat en av de förlorade pojkarna, Tootles, 

som alltid har sådan otur eftersom han alltid missar allt spännande. Så fort han vänder ryggen till 

händer något äventyrligt och han kommer tillbaka precis lagom för att se de andra pojkarna 

”sweeping up the blood”.24 Berättaren offrar också en av piraterna för att visa läsaren hur piraten 

James Hook, Peters ärkefiende, gör när han använder sin krok som han har istället för höger hand:

 
Let us now kill a pirate, to show Hook’s method. Skylights will do. As they pass, Skylights lurches clumsily 

against him, ruffling his lace collar; the hook shoots forth, there is a tearing sound and one screech, then the 

body is kicked aside, and the pirates pass on. He has not even taken the cigars from his mouth.25

Även Peter själv utför rätt makabra gärningar och dödar ett flertal pirater under handlingens gång, 

och när de förlorade pojkarna blir för stora så ”tunnar han ut dem”. Vad denna process går ut på får 

man inte riktigt veta, men man kan ju få sina aningar när det framgår att det är förbjudet att växa i 

Neverland.

En fråga som kan vara viktig att ställa är vem Peter Pan egentligen är. Under den avgörande 

striden mellan Peter och Hook frågar piraten just vem Peter är och får till svar: ”I’m youth, I’m joy 

[...] I’m a little bird that has broken out of the egg.”26 Peter Pan kan ses som ett förkroppsligade av 

barndom och lek. Det är därför han aldrig vill, aldrig får, aldrig kan, växa upp. Peter är mycket 

glömsk, det är som att han upplever allting för första gången. Han har inga erfarenheter – då skulle 

han ju mogna och utvecklas och bli äldre. Peter har inte heller någon uppfattning om vad som är 

verkligt eller inte, inte ens i Neverland, såvida det inte gäller ”vuxna” saker. När han och Wendy 

leker att de är föräldrar till de övriga pojkarna stannar han plötsligt upp, orolig, för att försäkra sig 

om att det bara är på lek. Däremot spelar det ingen roll för honom om de leker att de äter middag 

eller om de äter på riktigt, för honom är det ingen skillnad.

Peter Pan och Neverland symboliserar alltså den fria barndomen, som en vuxen aldrig kan 

komma i kontakt med igen, eftersom vuxna inte kan flyga. Men Wendy är liksom Alice en typ av 

idealbarn för tiden då boken skrevs och det läggs stor vikt på att hon är just en flicka. Peter Pan 

genomsyras av traditionella könsroller. Man kan dela upp karaktärerna efter deras kön – alla 
24 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 145.
25 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 148.
26 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 252.
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kvinnliga karaktärer är vuxna, moderliga och omhändertagande, bortsett från sjöjungfrurna och 

Tinker Bell, som dock är kvinnlig på ett annat sätt, genom sin svartsjuka på Wendy. Alla manliga 

karaktärer däremot är barnsliga och i behov av omhändertagande. Peter är alltid i behov av en 

mamma och Hook, som är vuxen, blir nära på nedbruten när han får reda på Wendys närvaro: ”ʽThe 

game’s up,’ he cried, ‘those boys have found a mother.ʼ”27

Wendy lockas till Neverland med löften från Peter om att hon får stoppa om pojkarna, 

berätta sagor för dem och laga deras kläder. Den yngsta av pojkarna, Michael, tvingas att sova i en 

korg istället för i den stora sängen, eftersom Wendy så gärna vill ha en baby. Under vistelsen i 

Neverland inser hon, och läsaren, så småningom att hon och Peter inte leker på samma nivå: under 

en mamma-pappa-barn-lek, där Peter är pappan, frågar hon honom vad han har för känslor för 

henne och han svarar ”en hängiven sons känslor”, vilket uppenbart inte är vad Wendy vill höra. 

Wendy och pojkarna bestämmer till slut att de måste flyga hem igen, där de vet att 

barnkammarfönstret fortfarande står öppet för dem. Precis som Alices växande under rättegången i 

Wonderland tyder på det oundvikliga, att hon måste växa upp, visar Wendys återkomst till 

barnkammaren detsamma. Sista kapitlet, When Wendy grew up, ägnar berättaren åt att visa hur 

Wendy till slut, liksom hennes mor, börjar tvivla på Peter Pans existens: ”Peter was no more to her 

than a little dust in the box in which she had kept her toys.”28 När Peter dock kommer tillbaka och 

träffar Wendys dotter Jane, som i sin tur flyger iväg med honom till Neverland, önskar Wendy att 

hon kunde följa med dem, men får stå kvar i fönstret och se dem försvinna, eftersom hon inte kan 

flyga. 

En betydelsefull karaktär i Peter Pan är den fruktade piratkaptenen James Hook. I sin text 

”Lost Boys to Men: Romanticism and the Uses of the Female Imagination in JM Barrie’s Peter Pan 

and Frances Hodgson Burnett’s The Secret Garden” (2003) drar Lori M. Campbell en parallell 

mellan Hook och Mr Darling (som också brukar spelas av samma person på scen). Båda är vuxna 

män och båda har penningrelaterade yrken: bankman och pirat. Campbell menar i sin text att det är 

kvinnlig fantasi som är männens portal till deras egen förlorade fantasi och ser alltså Wendy som en 

portal för Hook och Mr Darling, som båda genomgår en förändring i och med hennes resa.29 Striden 

på slutet mellan Peter och Hook, där Hook frivilligt, utan våld, hoppar över relingen, menar 

Campbell symboliserar att fantasin inte ska förgöra eller byta ut rationalitet och förnuft, utan att en 

vuxen, exemplifierad av Hook och Mr Darling, blir ”renad” från sitt extremt ”vuxna” perspektiv. 

27 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 183.
28 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 270.
29 Lori M. Campbell, ”Lost Boys to Men: Romanticism and the Uses of the Female Imagination in JM Barrie’s Peter 

Pan and Frances Hodgson Burnett’s The Secret Garden”, Elsewhere (Oxford, 2003) s. 80.
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Mr Darlings förändring av barnens frånvaro är att han på grund av stor ånger och skuld över hur han 

betett sig innan, blir mer ödmjuk och lekfull. Campbell menar alltså att romanen inte alls visar att 

barndom och vuxenhet inte kan kombineras, då Mr Darling, och med honom Hook som väljer att 

hoppa över relingen, hittar ett mellanläge. 

Jag har dock en annan syn på Hook och Mr Darling. Som Peters ärkefiende är han lite av 

skurken i romanen; han är vuxen, han är välklädd och han är en lärd man som har gått i skola. Men 

han är också väldigt olycklig och ensam. Hans skolgång har sitt grepp om honom och han försöker 

leva efter dess traditioner. Det som han värderar mest i tillvaron är fint sätt (good form). Han sörjer 

också över att inga barn älskar honom, som de till exempel tycker om piraten Smee. Karaktäristiskt 

för Hook är hans fasa för den krokodil som jagar honom, den krokodil som slukat hans högra hand 

och som dessutom har en klocka tickande inne i magen. På så sätt vet Hook när krokodilen närmar 

sig, när han hör ett tickande ljud. 

I min tolkning gestaltar Hook varför vuxna inte kan komma till Neverland (hur han själv 

kommit dit förblir ett mysterium). Hook är skolad och känner sig ensam och olycklig – felplacerad 

bland sina besättningsmän, hundar som han kallar dem, eftersom de står så lågt under honom. Man 

kan läsa in mycket symbolik i den tickande krokodilen som vill sluka honom – det är döden som 

nalkas. På slutet när Hook slutligen inser att striden mot Peter är förlorad hoppar han som sagt över 

relingen, ovetande om att krokodilen väntar nedanför. Klockan har då stannat – tiden är ute för 

Hook. Campbell lägger stor vikt vid att Hook hoppar självmant över relingen, något som jag tror att 

han gör på grund av stolthet (samma stolthet som Mr Darling har). Det har tidigare i romanen 

berättats att Hook alltid går omkring med en flaska gift på sig, ifall han skulle bli tillfångatagen 

levande. En sådan man, som hellre tar sitt eget liv än hamnar i underläge, kan knappast nedlåta sig 

till att falla för en pojkes svärd. Mr Darling blir mycket riktigt en mer ödmjuk man på slutet, lycklig 

till skillnad från Hook, just för att han inte är i Neverland, utan i vanliga världen där han ska vara.

Barrie använder sig alltså av den andra världen, precis som Carroll, för att göra en nostalgisk 

skildring av barndomen. Deborah O’Keefe skriver i sin Readers in Wonderland (2003) att: ”[...] 

Peter Pan will never grow up; childhood and adulthood can never be integrated, nor can work and 

play, reason and imagination. Peter is pathetic as well as sprightly, and the world is imbued with a 

sense of loss.”30 Dessa rader beskriver verket på pricken, Peter Pan har en bitterljuv eftersmak 

vilket läsaren kommer i kontakt med redan på första sidan där det beskrivs hur en tvåårig Wendy 

förstår att hon en dag ska växa upp, och berättaren sammanfattar det med att två är början på slutet. 

Likt Alice’s Adventures in Wonderland avslutas Peter Pan med ett nostalgiskt litet tal, där den 

30 Deborah OʼKeefe, Readers in Wonderland (New York, 2003), s. 78.
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bitterljuva känslan märks tydligt:

As you look at Wendy you may see her hair becoming white, and her figure little again, for all this happened 

long ago. Jane is now a common grow-up, with a daughter called Margaret; and every spring-cleaning time, 

except when he forgets, Peter comes for Margaret and takes her to the Neverland, where she tells him stories 

about himself, to which he listens eagerly. When Margaret grows up she will have a daughter, who is to be 

Peter’s mother in turn; and thus it will go on, so long as children are gay and innocent and heartless.31

Peter Pan handlar om barns fantasi, Neverland är ett barns sinne, och även om boken innehåller 

äventyr som kan tilltala barn för att de påminner om deras lekar, anser jag att romanen i första hand 

vänder sig till vuxna nostalgiker.

Mio, min Mio
Mio, min Mio skrevs 1954 av Astrid Lindgren och handlar om nioåriga Bo Vilhelm Olsson. Bo, 

eller Bosse som han kallas, är föräldralös. Modern dog när han föddes och fadern är okänd. Därför 

är Bosse fosterbarn hos tant Edla och farbror Sixten. Han är dock ett oönskat andrahandsval (tant 

Edla ville egentligen ha en flicka men det fanns ingen hon kunde få på barnhemmet) och han har 

inte vunnit sina fosterföräldrars kärlek. Bosse har en kompis som heter Benka och ibland önskar 

Bosse att Benkas pappa kunde vara pappa åt honom också. Vem hans fader är tänker Bosse mycket 

på och längtan efter honom är stark. 

Han blir dock räddad ur sin miserabla situation – han kommer till Landet i Fjärran. Kvällen 

när Bosse lämnar jorden och åker till Landet i Fjärran har tant Edla skickat iväg honom för att köpa 

skorpor. På vägen går han förbi fruktaffären där han träffar den snälla tant Lundin. Hon ger honom 

ett äpple och ber honom att posta ett vykort åt henne. När han ska stoppa det i brevlådan ser han att 

den skrivna texten lyser som av eld och att tant Lundin har skrivit:
”Till Konungen,

Landet i Fjärran.

Den du så länge har sökt är på väg. Han färdas genom dag och natt, och han bär i sin hand tecknet, det gyllene 

guldäpplet.”32

Förbryllad ser Bosse hur hans äpple har förvandlats till guld. Ensam och ledsen sätter han sig på en 

parkbänk i Tegnérlunden och där hittar han en pilsnerflaska med en träplugg i halsen. Inne i flaskan 

finns det en ande. Bosse släpper ut anden och det visar sig att han är den pojke som anden kommit 

för att hämta. Tillsammans flyger de iväg till Landet i Fjärran där Bosse förenas med sin fader 

31 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 278.
32 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993) , s. 13.
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konungen och får veta sitt riktiga namn: Mio.

Prins Mio är lycklig med sin fader konungen i Landet i Fjärran. Han träffar också Jum-Jum, 

en pojke som blir hans bästa vän, och han får en alldeles egen häst med gyllenman som heter 

Miramis. Men lyckan kan inte vara för evigt: Mio måste ge sig iväg och strida mot Kato, en ond och 

grym riddare med ett hjärta av sten och en klo av järn istället för en högerhand, som kidnappar barn, 

och tillsammans med Jum-Jum rider Mio till det mörka Landet Utanför.

I Alice’s Adventures in Wonderland och Peter Pan har olika läsare, beroende på ålder, 

uppskattat olika element i böckerna. Också i Mio, min Mio kan barn uppfatta boken på ett annat sätt 

än vuxna. Frågan många ställer sig är om Bosse verkligen kommer till Landet i Fjärran eller om det 

bara är ett barns fantasier man får följa. Som barn kunde jag inte tänka mig annat än att han faktiskt 

flög iväg till Landet i fjärran där hans pappa var kung. Detta verkar dock inte vara fallet med de 

flesta vuxna läsare, i alla texter jag har läst om romanen har skribenten utgått ifrån att Bosse sitter 

på bänken i Tégnerlunden och drömmer eller fantiserar alltihop, till exempel Per Beskow som 

menar att ”det stora dramat utspelas inom honom själv”.33 

Det finns en del belägg för den här tolkningen. För det första finns det klara paralleller 

mellan det verkliga Stockholm och det fiktiva Landet i Fjärran: Mios bästa vän Jum-Jum påminner 

om Benka, precis som att Mios fader konungen är lik Benkas pappa och Jum-Jums mamma liknar 

tant Lundin i fruktaffären. Det mesta som Mio tycker om i Landet i Fjärran har en 

”originalupplaga” i Stockholm: hästen Miramis har sin motsvarighet i bryggarhästen Kalle Punt och 

konungens magnifika rosengård är en pampigare version av Benkas familjs sommarställe ute på 

Vaxholm där det växer törnrosor.

Det framgår också att det Mio gör med sin fader konungen i Landet i Fjärran är sådant som 

andra vanliga barn gör med sina föräldrar. De bygger modellflygplan (precis som Benka och hans 

pappa gör) och varje månad gör Mios pappa markeringar på köksdörren för att se hur mycket Mio 

växer. Dessa vanliga och triviala saker tar Göte Klingberg fasta på i sin bok De Främmande 

Världarna i barn- och ungdomslitteraturen (1980). Han ifrågasätter att modellflygplan ens existerar 

på en plats som det ”medeltida” Landet i Fjärran. Han menar också att Landet i Fjärran är ett namn 

som endast kan passa när man själv inte är på plats, när platsen är fjärran från en själv.34 Men den 

främsta anledningen till att många kritiker hävdar att det bara är Bosses fantasier som läsaren får 

följa beror på slutet, då Mio (som är berättaren) knyter an till verklighetens Stockholm igen: 

Det är nu rätt länge som jag har varit här i Landet i Fjärran. Jag tänker så sällan på den tiden, när jag bodde på 

33 Per Beskow, ”Landet Som Icke Är, Myt och verklighet hos Astrid Lindgren”, Signum, volym 1, 1986, s. 61.
34 Göte Klingberg, De Främmande Världarna i barn- och ungdomslitteraturen (Stockholm, 1980), s. 90.
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Upplandsgatan. [---] Tant Edla, hon kanske tror, att om hon bara går ner i Tegnérlunden och letar, så ska hon 

hitta mig där på en bänk. [---] Men hon tror fel, tant Edla. Å, vad hon tror fel! Det sitter ingen Bosse på någon 

bänk i Tegnérlunden. För han är i Landet i Fjärran. Han är i Landet i Fjärran, säger jag. [---] Ja, så är det. Bo 

Vilhelm är i Landet i Fjärran och har det så bra så bra hos sin fader konungen.35

Denna exklamation med den kursiverade raden ”Han är i Landet i Fjärran, säger jag” tolkar 

många, däribland Klingberg och Beskow, som ett ångestrop snarare än som en övertygelse om att 

det han säger är sant. Denna argumentation är hållbar men något som bör tas i beaktande, som 

varken Klingberg eller Beskow verkar reflektera över, är att berättelsen också börjar med att Mio 

berättar:

Var det någon som hörde på radion den femtonde oktober förra året? Var det någon som hörde, att de frågade 

efter en försvunnen pojke? Så här sa de: polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Vilhelm Olsson, som sedan i 

förrgår kväll klockan 18 varit försvunnen från sitt hem, Upplandsgatan 13. Bo Vilhelm Olsson har ljust hår och 

blå ögon och var vid försvinnandet klädd i korta, bruna byxor, grå stickad tröja och liten röd luva. 

Meddelanden om den försvunne lämnas till polisens ordonnansavdelning.

Ja, så sa de. Men det kom aldrig några meddelanden om Bo Vilhelm Olsson. Han var borta. Ingen fick 

någonsin veta vart han tog vägen. Ingen vet det. Mer än jag. För det är jag som är Bo Vilhelm Olsson. 36

Ur berättarens, d.v.s Mios, synvinkel har alltid nuet varit i Landet i Fjärran. Endast då används 

presens i berättandet. Hans liv i Stockholm och hela äventyret och striden med Kato berättas i 

imperfekt, och detta kan ses som ett argument för att Mio verkligen befinner sig i Landet i Fjärran, 

eftersom berättarjaget hela tiden befunnit sig där från bokens början. 

Men, oavsett om det är fantasi eller inte så är Mio, min Mio är en klassisk saga där det onda 

strider mot det goda. Och till skillnad mot Carroll och Barrie är det inte nostalgin som genomsyrar 

och är poängen med verket. Fokus ligger på barnet, ett realistiskt barn, och dess känslor och 

konfrontation med ondska, sorg och rädsla. 

Mio, min Mio är en, vad Gates, Steffel och Molson kallar för, ”coming of age”-roman. Ett 

genomgående inslag i barn- och ungdomslitteratur är att den innehåller en ”coming of age-process”: 

protagonisten utvecklas under handlingens gång, och kommer på slutet oftast hem efter en resa till 

den andra världen, klokare än när resan började. Utvecklingen ligger oftast på det mentala planet 

och dessa böcker ger läsaren en möjlighet för identifikation och att utvecklas tillsammans med 

hjälten i kampen mot det onda. ”Coming of age”-romaner går hand i hand med berättelser som 

35 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993), s. 181 – 183.
36 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993), s. 9 – 10.
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kallas ”heroic-ethical”, något som Gates, Steffel och Molson också skriver om: ”The young 

protagonists of heroic-ethical fantasy must decide to become involved, distinguish good from evil, 

and see good triumph.”37 En beskrivning som passar mycket bra på Mio.

Gestaltningen av barn och barndom är betydligt annorlunda om man jämför skildringen av 

Mio med Alice och Wendy. Wendy är rättrådig och intar en modersroll och Alice har tagit 

uppfostringsjobbet i egna händer. Ett barns ledsamma känslor kommer man knappt i kontakt med i 

Carrolls och Barries verk. I Mio, min Mio däremot gestaltas känslorna, och på ett helt annat sätt. 

Mio gråter ett flertal gånger under boken. Det handlar inte om att aldrig falla, utan om att kunna 

resa sig igen och att mod inte innebär att man aldrig gråter:

Jag var ju en riddare, en god riddare, inte en sådan som Kato. Och en riddare måste vara modig och inte gråta.

Så jag grät inte, fast jag såg spejarna tvinga ner Miramis till sjön och föra honom ombord på en stor svart båt. 

Jag grät inte, fast Miramis gnäggade som om de hade piskat honom. Jag grät inte, när spejarna satte sig till 

årorna och jag hörde årslagen i det mörka vattnet. [---]

Grät jag inte? Jo, då det var just vad jag gjorde. Jag låg där bakom klippan med pannan mot den hårda marken 

och grät värre än jag hade gjort i hela mitt liv. En god riddare måste tala sanning också.38

Lindgren använder sig av den andra världen för att gestalta ett barns känsloliv och om att behöva 

göra sådant som man egentligen inte vill. Oavsett om Landet i fjärran är protagonistens fantasi eller 

inte så växer han med upplevelsen, tillsammans med läsaren. Det är en saga om mod att kämpa för 

det som är rätt, om att hantera sorg och ensamhet – men också om ondska i sig och om den som är 

ond, något som jag kommer gå in mer på senare.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone
J.K. Rowlings bokserie om Harry Potter består av sju böcker, men i den här uppsatsen behandlas 

endast den första, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, som skrevs 1997. Liksom Bosse i Mio,  

min Mio är Harry Potter föräldralös. Han har visserligen släktingar som han bor hos, familjen 

Dursley, men de i sin tur avskyr familjen Potter och gör sitt bästa för att inte räkna Harry till 

familjen, genom all tänkbar särbehandling. När Harry fyller elva år får han ett brev från Hogwarts 

School of Witchcraft and Wizardry, och han får reda på att hans mamma var en häxa, hans pappa en 

trollkarl och att han själv också är det. Föräldrarna dödades av den onde trollkarlen Voldemort, 

medan Harry överlevde med ett blixtformat ärr i pannan som enda beviset av attacken. Detta ärr, 

37 Pamela Gates, Susan Steffel, Francis Molson, Fantasy Literature for Children and Young Adults (Oxford, 2003), s. 
118.

38 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993), s. 104.
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och hela hans existens, är en berömdhet i trollkarlsvärlden där de skålar för ”the boy who lived”. 

Harry beger sig till Hogwarts och det är under detta första skolår som boken utspelar sig. Harry får 

två nära vänner, Ron Weasley och Hermione Granger, och tillsammans löser de mysteriet med De 

Vises Sten (the Philosopher’s Stone) som gömts i skolan och Harry möter slutligen Voldemort. 

Precis som Mio genomgår Harry en ”coming of age”-process, dock pågår denna under sju 

böcker istället för en. Men Mio, min Mio och Harry Potter and the Philosopher’s Stone är relativt 

lika i uppbyggnaden och skeendena. Båda lever miserabla liv, blir räddade av den andra magiska 

världen, träffar vänner och utkämpar en strid som de går segrande ur. Och båda får reda på mer om 

sitt ursprung och skapar sin identitet i sitt nya element. Båda utkämpar också den slutliga striden, 

inte bara för sin egen skull, utan också för alla andra som finns i den nya världen de kommit till. 

Citaten nedan visar hur både Harry och Mio bestämmer sig för att ta upp striden med fienden, 

främst för kollektivets skull:

‘I’m going out of here tonight and I’m going to try and get to the Stone first.’

‘You’re mad!’ said Ron.

‘You can’t!’ said Hermione. ‘After what McGonagall and Snape have said? You’ll be expelled!’

‘SO WHAT?’ Harry shouted. ‘Don’t you understand? If Snape gets hold of the stone, Voldemort’s coming 

back! Haven’t you heard what it was like when he was trying to take over? There won’t be any Hogwarts to get 

expelled from! He’ll flatten it, or turn it into a school for the Dark Arts!39

Harry bestämmer sig för att göra en insats för hela magivärldens skull, som i första boken har sin 

kärna i Hogwarts. Även om Harry blir relegerad så har han ändå skyddat skolan, d.v.s magivärlden.

Jag stod där mitt på golvet i stugan och hörde genom det öppna fönstret, hur Sorgfågel sjöng utanför. Han hade 

sjungit för mig många kvällar i rosengården, men jag hade inte förstått vad det var han sjöng om. Nu visste jag 

det. Han sjöng om alla de bortrövade, om väverskans lilla dotter, om Nonnos bröder och Jiris syster och 

många, många andra som den grymme riddar Kato hade fångat och fört till sin borg.

[---]

Riddar Kato! Jag var så rädd för honom. Så rädd, så rädd! Men när jag stod där i stugan och hörde Sorgfågel 

sjunga, så hände det någonting märkvärdigt med mig. Jag visste plötsligt, varför jag hade ridit genom Dunkla 

skogen i natt. Bortom Dunkla skogen började gränsmarkerna till Landet Utanför. Och det var dit jag egentligen 

skulle. Jag skulle dit och strida mot riddar Kato, fastän jag var så rädd, så rädd.40

Mio bestämmer sig för att strida mot Kato av medkänsla för alla invånare i Landet i Fjärran, alla 

39 J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997 (London, 2004) s. 291.
40 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993), s. 82 – 83.
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barn som lider. Fast han är så rädd, så rädd, och med fara för sitt eget liv tänker han strida, eftersom 

alla i Landet i Fjärran behöver honom.

Många kritiker har jämfört Harry Potter med Kung Arthur och Hogwarts med Camelot. 

Bland annat tar Deborah Bice upp ämnet i sin text ”From Merlin to Muggles: The Magic of Harry 

Potter, The First Book”. Hon menar att Rowling med sin bok återskapar Camelot och Kung Arthur, 

som med sina trogna väpnare (Ron och Hermione) utför olika prov för att hitta den heliga graalen 

(De Vises Sten). Harry kämpar och vinner eftersom han, i sann medeltidsanda, har ett rent hjärta 

och goda avsikter: bara en person som vill hitta stenen men inte använda den för maktens skull kan 

finna den. 

Rowlings böcker har som sagt kritiserats för att uppmuntra till aktiviteter inom det ockulta, 

men också på grund av att Harry och hans vänner är långt ifrån perfekta, och alltså inga bra 

förebilder för barn och ungdomar.41 De både ljuger och bryter regler, vilket kanske är en av 

anledningarna till att böckerna och karaktärerna blivit så populära, för vilka barn lyder alltid och 

talar alltid sanning? I Portals of Power (2010) skriver Campbell att Harry är en ny typ av hjälte i en 

ny tid: han är en normal tonåring som är lätt att tycka om och identifiera sig med, eftersom han inte 

är perfekt.42

Jag instämmer med både Bice och Campbell: Harry kan ses som en bristfällig kung Arthur, 

och jag anser också att det är poängen med Rowlings böcker. Harry är i underläge i handlingens 

början, och väcker läsarnas sympati, precis som Bosse i Mio, min Mio, men när han sedan kommer i 

sitt rätta element är han inte något superbarn. Mio visar läsaren att mod inte utesluter rädsla och 

svaghet, och Harry visar med sin ”coming of age-process” i den andra världen att även hjältar är 

människor med fel och brister. Harry måste fatta moraliska beslut och kämpa för det goda, och en 

hjälte blir han, trots sina snedsteg.

Jämförelse och utveckling
I detta avsnitt följer en jämförelse mellan de ovan undersökta verken, för att komma fram till hur 

den andra världen han utvecklats med utgångspunkt i det material som använts. Romanserien 

Twilight behandlas som jag tidigare påvisat i en senare del, under rubriken ”framtida utveckling”. 

41 Alison Lurie, Boys and Girls Forever (New York, 2003), s. 120.
42 Lori M.Campbell, Portals of Power (North Carolina, 2010), s. 173.
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Den andra världen, portaler och vad de döljer
Efter att ha läst och jämfört Carrolls, Barries, Lindgrens och Rowlings verk så märks det att den 

andra världen kan ha olika funktioner i litteraturen. En funktion är att fungera som tillflyktsort när 

livet är svårt eller tråkigt, som när Alice i drömmen beger sig till Wonderland eller när Mio flyger 

iväg till Landet i Fjärran, bort från fosterföräldrar som inte älskar honom. Den andra världen kan 

också utnyttjas för att gestalta något onåbart, en utopi, en värld som bara finns i fantasin, men som 

man i sagan kan komma i kontakt med, som i Peter Pan där läsaren får följa med till Neverland, 

landet som springer fram ur ett barns sinne. 

I Harry Potter and the Philosopher’s Stone blir trollkarlsvärlden en tillflyktsort för 

protagonisten, men till skillnad mot Lindgrens Mio, min Mio vet man som läsare med säkerhet att 

Hogwarts finns i romanens fiktiva verklighet på riktigt: det är en parallell verklighet som 

samexisterar med den normala. Magivärlden är också uppenbart mer realistisk än kaotiska 

Wonderland, fantasifulla Neverland och sagolika Landet i Fjärran. Rowlings magivärld är gestaltad 

som ett modernt samhälle, med skola, kollektivtrafik, bank, valuta, postgång, dagstidning och 

slutligen the Ministry of Magic (Trolldomsministeriet), som ska se till att den magiska världen hålls 

hemlig för mugglarna, de icke-magiska människorna. Detta lyckas de bra med och att de vanliga 

människorna inte vet om magivärlden är en intressant aspekt av den andra världen. Det finns två 

världar, den magiska och den vanliga, men eftersom de icke-magiska mugglarna inte känner till den 

andra världen så innebär det att de egentligen inte heller känner till sanningen om världen i stort. Att 

mugglarna lever i ovisshet framgår på ett bra sätt i citatet nedanför. De kan se Hagrid, en bufflig 

jätte som kommer och hämtar Harry, men de verkar inte kunna se de magiska platserna, portalerna:

It was a tiny, grubby-looking pub. If Hagrid hadn’t pointed it out, Harry wouldn’t have noticed it was there. 

The people hurrying by didn’t glance at it. Their eyes slid from the big book shop on one side to the record 

shop on the other as if they couldn’t see the Leaky Cauldron at all. In fact, Harry had the most peculiar feeling 

that only he and Hagrid could see it.43

Det främsta som gör att Harry Potter and the Philosopher’s Stone skiljer sig från de övriga 

romanerna är att magivärlden faktiskt existerar med den vanliga, rent fysiskt. Till exempel så 

framgår det att banken Gringotts ligger djupt under Londons tunnelbanor.

Även portalerna har förändrats i och med utvecklingen av den andra världen. Campbell 

skriver följande om portaler i boken Portals of Power:

43 J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997 (London, 2004), s. 78.
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It is commonplace to accept an alternate realm in literary fantasy as a state of consciousness seen as a physical 

place that is palpable for the protagonist and for those with whom he or she interacts. As a magical agent of 

transformation, the portal creates a way out, or a removal from the mundane, but its main function is as a way 

in, or inward. Indeed, most fantasies that use movement between worlds construct and populate Faërie so as to 

externalize the protagonist’s most intimate and usually unacknowledged needs.44

Som citatet ovan säger så är de resande protagonisterna ofta i en annan värld av fysisk art, eller 

något som ser ut att vara det (som i Mio, min Mio till exempel). Dock är ofta funktionen av portalen 

att protagonisten gör en inre resa och möter vad han/hon behöver eller längtar efter. Alice saknar 

konversationer i systerns bok, och konversationer får hon med råge i Wonderland. Wendy som är 

kvinna i barnstorlek får sin familj i Neverland. Mio söker en förälders kärlek och hittar sin far. 

Harry är på jakt efter sitt ursprung och sanna hem, som han hittar i magivärlden. 

Portalerna som skiljer den andra världen från den vanliga har haft en någorlunda lika 

funktion genom verken, men däremot så har den separerande effekten avtagit allt mer, i takt med att 

gestaltningen av den andra världen utvecklats. För Alice är det kaninhålet som är portalen, och det 

som finns i Wonderland kan aldrig existera i verkligheten – när Alices äldre syster fantiserar om 

Wonderland är hon hela tiden medveten om att det är en illusion. I Peter Pan är portalen 

barnkammarfönstret, som barnen flyger ut genom när de ger sig av och flyger in genom när de 

återvänder. Samtidigt kan portalerna i både Carrolls och Barries romaner ses som barndomen och 

barnens sinnen och drömmar, eftersom vuxna inte har tillgång till Wonderland och Neverland. Det 

som skiljer Peter Pan från Alice’s Adventures in Wonderland är att gränsen redan där har suddats ut 

en aning, eftersom den fiktiva verkligheten kan ses som ologisk av olika anledningar, som att 

barnflickan är en hund och att Peter lämnar sin skugga i barnkammaren och att Mrs Darling – en 

vuxen! – hittar den och stoppar den i en låda.

Tolkningen av portalen i Mio, min Mio beror på hur man väljer att läsa boken. För en läsare 

som tolkar att Bosse verkligen heter Mio och kommer till Landet i Fjärran är det anden i flaskan 

som är portalen. För en läsare som tolkar att det är ett barns fantasi man får följa är det återigen 

barnets sinne, fantasin, som är portalen till den andra världen. Detta utan att romanen har den 

nostalgiska prägeln som Alice’s Adventures in Wonderland och Peter Pan har. 

Portalerna i Harry Potter and the Philosopher’s Stone är av den fysiska sorten: plattform 9 

¾ som tåget till Hogwarts går från nås genom att trollkarlarna och häxorna går rakt igenom en 

biljettspärr, och Diagon Alley, som är en stor handelsgata, nås genom att passera en tegelstensmur 

på en bakgård vid ovan nämnda pub, The Leaky Cauldron. 

44 Lori M. Campbell, Portals of Power (North Carolina, 2010), s. 10.
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Något som märks markant är att innehållet i den andra världen har börjat ”läcka ut”. Mycket 

har hänt sedan Alice åkte ner i kaninhålet, där ingenting ovanligt eller magiskt kunde förekomma i 

den normala världen. I Harry Potter and the Philosopher’s Stone har gränserna öppnats och det 

magiska från den andra världen, häxor och trollkarlar, lever mitt ibland de vanliga människorna, och 

de rör sig fritt från den ena världen till den andra, utan att mugglarna vet om det. 

Teman: det goda, det onda och det unika
Kampen mellan ont och gott är ett ständigt återkommande tema och andra världar används flitigt för 

att gestalta detta. Användandet av andra världar är ett bra knep för att gestalta moraliska dilemman 

och etiska val i barn- och ungdomslitteratur. Vid första anblicken kan det te sig enkelt att peka ut de 

onda i dessa verk som har behandlats. Men ondska är ett komplext ämne och jag menar att det inte 

är så enkelt att dra en gräns, inte ens med riddar Kato i Mio, min Mio som kan tyckas förkroppsliga 

ondska. 

Alice möter många olika figurer i Wonderland, men ingen som är direkt ond. Det finns 

säkerligen många uppfattningar om the Queen, som ideligen delar ut sina dödsdomar, men jag 

menar att det inte är på grund av ett ont sinnelag utan på grund av att hon är i Wonderland och i en 

maktposition. I Wonderland är alla galna, för att citera the Chesshire cat: ”we’re all mad here”.45 En 

drottning som vill dela ut straffet före domen behöver inte ses som konstigare än Alices skiftande 

storlek.

I Peter Pan är det Hook som är motståndaren till Peter, alltså blir han berättelsens onda 

skurk. Men Hook är inte en alltigenom ond man, vilket berättaren själv medger: ”The man was not 

wholly evil; he loved flowers (I have been told) and sweet music (he was himself no mean 

performer on the harpsichord); and, let it be frankly admitted, the idyllic nature of the scene stirred 

him profoundly.”46 Hook är inte en man utan känslor. Det finns faktiskt en viss respekt i berättarens 

röst inför piraten och det som Hook eftersträvar mest av allt, ”good form”, är ju inte uppenbart 

dåligt.

Riddar Kato är ondska. Punkt. Kan man tycka. I Lindgrens roman står Kato för allt som är 

mörkt, hårt, kallt, dött och ondskefullt. Till och med naturen hatar Kato, gräset, träden, bergen, 

vattnet, och han är allas skräck i Landet i Fjärran. Men inte ens riddar Kato är en så enkel karaktär 

att döma, vilket kommer fram under striden mellan Mio och Kato:

Riddar Kato stod framför mig utan vapen och han visste, att striden var slut.

45 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, 1865 (London, 2000), s. 65.
46 J.M. Barrie, Peter Pan, 1911 (London, 2008), s. 226.
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Då rev han upp sin svarta sammetsrock över bröstet.

- Se till att du träffar hjärtat, skrek han. Se till att du hugger rakt genom mitt hjärta av sten. Det har skavt där 

inne så länge och gjort så ont.

Jag såg in i hans ögon. Och i hans ögon såg jag något underligt. Jag såg att riddar Kato längtade efter att bli av 

med sitt hjärta av sten. Kanske var det så att ingen hatade riddar Kato så mycket som riddar Kato själv.47

Mio hugger och Kato försvinner. Kvar finns bara en stenhög, en järnklo och en liten grå fågel som 

sitter på fönsterbrädet och pickar på rutan. Mio släpper ut den och ”den kastade sig upp i luften och 

drillade och var så glad. Den hade nog suttit i fångenskap länge.”48 De som ses som onda är inte 

onda i essensen – ingen föds ond, det blir man av olika anledningar (dessa anledningar får man dock 

inte veta i Katos fall). Kato finns med i boken för att Mio ska ha någon att strida mot men Mio inser 

att Kato lider av sin egen ondska, alltså kan han inte vara alltigenom ond.

I Harry Potter and the Philosopher’s Stone är det Voldemort som är den onda som Harry 

måste slåss mot. Eftersom det finns sju böcker om Harry Potter, och han utvecklas mer och mer i 

varje volym, så lär Voldemorts karaktär också göra det. Men att döma av endast den första boken så 

är Voldemort ond eftersom han vill styra världen, han hungrar alltid efter mer makt. I första boken 

om Harry Potter är Voldemort så svag efter sitt fall att han inte har någon egen kropp, han måste 

leva på andra som en parasit för att överleva. Han har korrumperat en av lärarna på Hogwarts, 

Professorn Quirrell, och via honom märker man att det är makt Voldemort vill ha. Detta framgår när 

Quirrell avslöjar sitt onda jag för Harry och berättar om när han träffade Voldemort: ”I met him 

when I travelled around the world. A foolish young man I was then, full of ridiculous ideas about 

good and evil. Lord Voldemort showed me how wrong I was. There is no good and evil, there is 

only power, and those too weak to seek it... ”49 

Det som kan utläsas av detta är att ondska finns överallt och måste bekämpas. Men den är 

inte alltid så enkelspårig som man kan tro, eller önska. Inuti Kato finns en liten grå fågel som vill ut, 

och även när Kato är borta så finns ändå Sorgfågeln kvar som sjunger i Rosengården, men om vad 

vet varken Mio eller läsaren: ”Jag vet inte vad han sjöng om nu när alla de bortrövade barnen hade 

kommit hem. Men jag tänkte att Sorgfågel har väl alltid något som han kan sjunga om.”50 Ja, 

Sorgfågel kommer alltid att sjunga, för det finns alltid någon ondska att sjunga om.

Som nämnts tidigare går gott och ont hand i hand med det andra mycket vanliga temat: 

”coming of age-processen”. Denna process framstår ofta tydligast i de verk där en strid mellan ont 

47 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993), s. 162.
48 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993), s. 163.
49 J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, 1997 (London, 2004), s. 313.
50 Astrid Lindgren, Mio, min Mio, 1954 (Stockholm, 1993), s. 181.
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och gott utkämpas, något som Gates, Steffel och Molson tar upp i Fantasy Literature for Children  

and Young Adults:

Heroic-ethical fantasy in particular can be a very effective dramatization of coming of age. An example that 

accommodates this theme is the typical scenario of a young protagonist, caught up in a struggle between good 

and evil, who performs, despite adverse circumstances, some deed that results in a favorable outcome for the 

good.51

Detta scenario som beskrivs kan mycket väl appliceras på Mio, min Mio och Harry Potter and the  

Philosopher’s Stone. Bland det material som använts till den här undersökningen kan två liknande 

scheman upptäckas: Både Bosse och Harry är föräldralösa och befinner sig i en klassisk 

”askungesituation” med elaka ”styvmödrar” – i det här fallet fosterföräldrar och elaka släktingar. 

Både Bosse och Harry vet knappt någonting om sina ursprung, och det de fått veta ligger knappast 

nära sanningen. Men båda är utvalda eller speciella och de lyckas komma ifrån sin tråkiga och 

miserabla vardag till ett annat liv, där deras ursprung blottas och en jakt på identitet kan börja.

Ofta handlar det också om att bli utvald, att vara helt unik och speciell – ”the chosen one”.

Men det räcker inte med det, berömdhet hör också till. Denna berömdhet är inte något som 

protagonisterna har skapat åt sig själva, det är något som de fötts med, en profetia, eller något som 

tillkommit dem utan att de själva vet om det. I deras nya (fantasi)värld är de speciella, till skillnad 

mot den verklighet som de känner till. Det räcker inte med att Bosse hittar sin fader som han längtat 

så mycket efter, fadern måste också vara en kung och Bosse, eller Mio som han egentligen heter, är 

en prins. Och enligt en saga som berättats i tusen och tusen år ska en son av kunglig börd utkämpa 

striden mot den onda riddar Kato – det är inte så mycket till val alltså för Mio.

Ett liknande scenario förekommer i Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Det räcker 

inte med att Harry får reda på att han är en trollkarl och vilka hans föräldrar var, han måste 

dessutom vara son till exceptionellt duktiga magiker och hela hans existens är ett mysterium 

eftersom han överlevde en omöjlig dödsattack, utförd av den mest fruktade trollkarlen av alla. Harry 

är, precis som Mio, en kändis i den andra världen, utan att han vet om det och utan att han aktivt 

gjort något för att bli det.

Slutligen så finns det ett genomgående tema, som visserligen finns i princip alla barn- och 

ungdomsböcker och det är barnets överlägsenhet gentemot de vuxna och konflikten mellan barnet 

och en vuxen karaktär. Barnet som är protagonisten är hjälten och skurken som ska besegras är en 

51 Pamela Gates, Susan Steffel, Francis Molson, Fantasy Literature for Children and Young Adults (Oxford 2003), s. 
130.
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vuxen. Alice är den kloka i en galen värld, i Peter Pan hyllas barndomen och den vuxna piraten 

Hook besegras, Kato är ondska och Voldemort likaså. Rowling verk är också ett bra exempel på de 

vuxnas okunnighet, som kan tillfalla dem som inte är onda. Harry och hans vänner, som förstår hur 

situationen är, träder in och räddar De Vises Sten, som håller på att bli stulen mitt framför näsan på 

lärarna på Hogwarts.

Framtida utveckling
I detta avsnitt kommer några spekulationer läggas fram, om hur utvecklingen kan komma att se ut 

den närmaste framtiden, med utgångspunkt i den undersökning som gjorts. I samband med det 

kommer romanserien Twilight behandlas, då jag tror att många inslag i Meyers verk är sådant som 

kommer att påverka, och har påverkat, utgivningen av böcker för barn och unga.

The Twilight Saga
Stephenie Meyers bokserie Twilight består av fyra böcker och skrevs 2005 – 2008. Böckerna slog 

ner som en bomb och har gjort vampyrer moderna, vilket man kan se i den vampyrfeber som råder 

för tillfället. Meyers framgångar har uppenbarligen inspirerat andra författare, många nya 

vampyrromaner för barn och ungdomar har publicerats under de senaste åren. Exempel är 

bokserierna Vampire Academy av Richelle Mead, House of Night av P.C. Cast och Nattens barn av 

Benni Bødker.

Huvudpersonen i Meyers verk heter Bella Swan och hon flyttar till regniga Forks för att bo 

med sin pappa Charlie, fast hon hellre skulle vilja stanna kvar i soliga Phoenix hos sin mamma. 

Livet tar en plötslig vändning när hon träffar den mystiska Edward Cullen, som visar sig vara en 

vampyr, och kärlek uppstår. Genom de fyra böckerna (Twilight, New Moon, Eclipse och Breaking 

Dawn) upplever kärleksparet med- och motgångar, går slutligen segrande ur kampen och lever 

lyckliga för alltid – bokstavligt talat, eftersom Bella i sista boken blir en vampyr själv. 

I Meyers böcker har den andra världen, i likhet med Rowlings magivärld, intagit en plats 

parallellt med den vanliga, och de som inte känner till hela sanningen är också de vanliga 

människorna, till skillnad mot de magiska varelserna. Men Twilight skiljer sig från Harry Potter  

and the Philosopher’s Stone på så sätt att den andra världen inte bara existerar parallellt med den 

vanliga – den andra världen är den vanliga, i och med att det inte finns några portaler att korsa eller 

förtrollningar som utgör en gräns till den andra världen. Påverkan på de vanliga människorna har 

också blivit mer påtagligt: vampyrerna lever inte bara bland människorna, de flesta lever också av 
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människorna.

I Twilight finns det som sagt inga portaler – men ändå sker det mest markanta 

gränsöverskridandet: Bella blir en del av den andra/riktiga världen genom att hon själv blir vampyr. 

Att bli en del av den andra världen sker visserligen även i Mios och Harry fall, kan man tycka, men 

en stor skillnad är det aktiva valet som Bella gör. Harry har inte gjort något aktivt val för att bli en 

trollkarl och Mio är prins på grund av blodsband. Bella däremot är bara en vanlig människa i 

början.

Att vara unik och speciell ligger sålunda inte heller på samma plan som i Lindgrens och 

Rowlings verk. Vampyren Edward kan läsa andras tankar, alla utom Bellas. Inte heller andra 

vampyrer som manipulerar hjärnan på något sätt har någon effekt på henne. Så visst är Bella unik, 

men till skillnad mot Harry ligger unikheten i hennes egen person, inte i någon yttre kraft eller 

profetia. Hon finns inte med i en saga som berättats i tusen och tusen år, som Mio.

Temat om ondska och godhet som jag också har tagit upp finns gestaltat även i Twilight, men 

också där ligger ondskan på ett helt annat, mer intimt och personligt, plan. Det förekommer en 

slutgiltig strid i sista boken men den striden gäller inte hela vampyrvärlden, utan endast Bella själv 

och hennes nya vampyrfamilj. Ondska är ett tema som behandlas från olika vinklar i Twilight, i och 

med att det är vampyrer – traditionellt sett blodtörstiga monster – det handlar om. Vem är ond och 

vad är ondska? I Twilight är inte vampyrer onda i essensen, de kan avstå från människoblod om de 

själva vill det. Familjen Cullen är goda vampyrer, de är ”vegetarianer”, för de dricker bara blod från 

djur. Ondska är alltså något som, även det, väljs via aktiva val. Varje individ avgör för sin egen del.

Twilightserien är minst sagt en ”coming of age”-berättelse. Den skiljer sig från de tidigare 

verken på så sätt att hon inte är något litet barn som tar ett steg mot ungdomsåren och vuxenlivet. 

Bella är (till skillnad mot Wendy) en ung kvinna, i första boken är hon sjutton och hennes 

”vampyrfödelse” äger rum precis innan hon fyller nitton. Hon går då från att vara en skör och svag 

människa till att bli en stark och mäktig vampyr. Hennes ”coming of age”-process, som gör henne 

klokare och starkare precis som Mio och Harry, tar henne till den andra världen permanent i och 

med hennes förvandling, hon är inte mänsklig längre utan har blivit en annan person, ett annan 

väsen.

Twilight är ett bra exempel på hur användandet och skildringen av den andra världen kan 

tänkas att utvecklas. I Meyers verk har gränsen mellan världarna helt lösts upp, det finns bara en 

värld och således finns det heller ingen portal som måste korsas av protagonisten. Meyer använder 

sig av den andra världen för att skapa en ny riktig värld, där det fantastiska existerar mitt ibland oss, 

och påverkar oss.
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Att förutse hur utvecklingen av den andra världen kommer förändras är förstås omöjligt, 

men med utgångspunkt i undersökningen som gjorts så finns det i alla fall några drag kan tänkas 

bestå. Någon gång måste vampyrerna dra sig tillbaka till skuggan, en trend kan inte hålla för evigt, 

men däremot tror jag att utbytet av det vardagliga mot det speciella som normalitet kommer att 

hänga kvar. Gränserna har öppnats och kommer nog inte att stängas i första taget. Jag väljer att 

citera Steven Ekholm ur tidningen Opsis Barnkultur, en tidskrift som handlar om barn- och 

ungdomslitteratur: Vampyren har blivit gosig, mesig och en långhårig gymnasieelev med 

kärleksbekymmer.52 Monstren är här för att stanna, och de tar över vårt beteende och våra 

bekymmer. De har blivit mänskliga. Ondskan har dessutom blivit personlig och de strider som 

utkämpas är av det personliga slaget, till skillnad mot Mios och Harrys ”for the greater good”-

strider.

Sammanfattning
Denna uppsats handlar om funktionen och gestaltningen av den andra världen i barn- och 

ungdomslitteraturen. Med den andra världen syftar jag på den plats som protagonisten antingen 

fysiskt eller psykiskt reser till, ofta bort från den fiktiva verkligheten.

Metoden som används är en stickprovsundersökning och materialet som används är fem 

representativa verk: Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland, J.M. Barries Peter Pan, 

Astrid Lindgrens Mio min Mio, J.K Rowlings Harry Potter and the Philosopher’s Stone och 

Stephenie Meyers romanserie Twilight. 

I och med undersökningen konstateras det att den andra världen har olika funktioner: den 

kan fungera som en tillflyktsort för protagonisten, eller utnyttjas för att gestalta en utopi eller något 

onåbart, som ett barn fantasi eller barndomen i sig själv. Verk där den andra världen skildrar det 

sistnämnda kan ha en nostalgisk prägel. Den andra världen ger också möjligheter för en ”coming of 

age”-process, d.v.s protagonistens moraliska och känslomässiga utveckling. Den andra världen 

används flitigt för att gestalta det goda och det onda, två mycket vanliga teman, och skildra 

moraliska dilemman. Just ondska konstateras vara ett komplext ämne. ”Coming of age”-romaner 

går ofta hand i hand med berättelser som kan benämnas som ”heroic-ethical”, vars protagonist(er), 

barn, är hjältar som tvingas konfrontera och kämpa mot onda fiender, vuxna, för att se det goda 

triumfera. 

Protagonister som beger sig till andra världar kan i romanens början befinna sig i en 

52 Steven Ekholm, Opsis Barnkultur, nr 4, 2009, s. 12.
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”askungesituation” – de lever en miserabel tillvaro, ofta avskild från sin riktiga familj, och söker 

under sin ”coming of age”-process efter sitt ursprung och arv. Detta sökande kan innebära att 

protagonisten upptäcker sig vara unik och speciell (”the chosen one”) på något sätt. Denna unikhet 

kan också innebära berömdhet. Denna situation är dock inte något som protagonisten har skapat åt 

sig själv genom aktiva val, utan något som han eller hon fötts med eller blivit tilldelad via en 

profetia.

Gestaltningen av den andra världen har förändrats och utvecklats under åren. Det har gått 

från att vara ett kaotiskt drömland till att bli en del av och samexistera med romanens fiktiva 

verklighet, rent fysiskt. Den andra världen har blivit mer realistisk och likt ett modernt samhälle. 

Portalernas funktion, att skilja den ena världen från den andra, tycks bestå men däremot har 

den separerande effekten avtagit allt mer. Gränserna suddas ut och det magiska innehållet från den 

andra världen har börjat ”läcka ut”. Till exempel är Alices Wonderland endast en dröm (vilket 

tydligt framgår i texten) medan häxorna och trollkarlarna i  Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone lever mitt ibland de icke-magiska människorna och rör sig fritt från den ena världen till den 

andra. 

I slutet av uppsatsen lades spekulationer fram om en framtida utveckling, med utgångspunkt 

i den undersökning som gjorts, i samband med en analys av Meyers romanserie Twilight. I Twilight 

har den den andra världen, i likhet med Rowlings verk, intagit en plats parallellt med den vanliga. 

Men i och med att det inte finns några portaler eller förtrollningar som utgör en gräns mellan den 

ena och den andra världen kan man egentligen bara tala om en värld, den andra världen har blivit 

den riktiga. 

Även fast det inte finns några portaler i Twilight sker ändå det mest markanta 

gränsöverskridandet i och med att en vanlig människa blir en vampyr, alltså permanent blir en del 

av den andra världen. Denna förändring sker dessutom i och med ett aktivt val, till skillnad mot 

exempelvis Mio i Mio, min Mio som är prins på grund av blodsband. 

Det onda och det goda behandlas även i Twilight men ligger på ett helt annat, mer intimt och 

personligt plan. Huvudpersonen blir i slutet en vampyr (traditionellt sett ett blodtörstigt monster) 

och ondska är något som väljs via aktiva val, då vampyrerna i Meyers verk kan avstå från 

människoblod om de själva vill. Ondskan har dessutom blivit personlig och de strider som 

utkämpas är av det personliga slaget, till skillnad mot de många tidigare ”for the greater good”-

strider som utkämpas för ett kollektivs skull.

Unikheten som tycks vara vanlig för protagonister med hjältestatus finns med även i 

Twilight, men ligger inte i någon yttre kraft, profetia eller blodsband, utan i protagonistens egen 
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person.

Drag som kan tänkas bestå i barn- och ungdomslitteratur, med utgångspunkt i 

undersökningen, och som man kan se spår av i Twilight, är gränserna som har öppnats och bristen 

på portaler. Det har skett ett utbyte av det vardagliga mot det speciella som normalitet och monster 

av olika slag har kommit och tagit över vår humanitet med mänskliga beteenden och bekymmer. 

Avslutning
Mycket har hänt sedan Alice följde efter the White Rabbit ner genom kaninhålet. I nyskrivna verk 

kan man se att barnet och barndomen skildras på ett betydligt mer realistisk sätt, och att 

protagonistens resa till den andra världen inte längre innebär en nostalgisk tripp för den vuxna 

läsaren utan en ”coming of age-process” för den yngre.

Ändå är nostalgin något som det är svårt att komma ifrån. Böcker som Alice’s Adventures in 

Wonderland och Peter Pan kan kännas väldigt avlägsna i dag. Men faktum är att litteratur för barn 

och unga skrivs och publiceras av vuxna. Och vuxna nostalgiker kommer nog alltid att finnas. Det 

var ett starkt inslag i barnlitteraturens ”golden age” under 1800- och början på 1900-talet men 

uppenbarligen är vi lika nostalgiska idag: I Svenska barnboksinstitutets bokprovning för 2010 

framgår det att klassikerna fortfarande har en gjuten plats i litteraturutgivningen och att böckerna 

under förra året präglades av nostalgi med inspiration från 1950-talet.53 

Jag menar att barn- och ungdomslitteratur med skildringar av den andra världen kommer 

fortsätta att publiceras och produceras eftersom möjligheter till verklighetsflykt alltid uppskattas. Av 

samma skäl kommer utgivningen fortsätta att, till viss del, styras av nostalgin eftersom barnböcker 

även är en verklighetsflykt – för vuxna.

53 Svenska Barnboksinstitutets Bokprovning 2010
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