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Inledning 
2011 utkom ungdomsboken Cirkeln av författarna Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren 

och denna roman är författarnas första utgivna ungdomsroman. Kort efter publiceringen gjorde 

boken succé och var den första ungdomsromanen att hamna på Dagens Nyheters kritikerlista.
1
 

Cirkeln är Sara Bergmark Elfgrens debutroman men Mats Strandberg har tidigare utgivit 

Jaktsäsong (2006), Bekantas bekanta (2007) samt Halva liv (2009).
2
 Fantasy och realism 

skildras parallellt och boken är första delen i en planerad trilogi. Handlingen utspelar sig i 

bruksorten Engelsfors där sex tonårstjejer plösligt blir sammanförda och beroende av varandra. 

”[J]ag blev fullständigt fucking knockad”, skrev litteraturkritikern Jonas Thente i en recension 

i Dagens Nyheter av Cirkeln och hyllade ungdomsromanen i samband med att den lanserades.
3
 

Även det internationella intresset var stort innan Cirkeln publicerades
4
 och samma år 

ungdomsromanen publicerades blev den nominerad till Augustpriset i kategorin årets svenska 

barn- och ungdomsbok.
5
 Efter att sträckläst Cirkeln fängslades även jag av ungdomsboken, och 

bestämde mig då för att undersöka den i min uppsats. I och med att Cirkeln är den första 

ungdomsromanen att ta en plats på Dagens Nyheters kritikerlista och blivit hyllad både nationellt 

och internationellt vore det intressant att studera hur Cirkeln är skriven och på vilket sätt 

handlingen är gestaltad. I Vivi Edströms Barnbokens form: en studie i konsten att berätta (2001) 

diskuterar Edström vikten av att studera barnbokens form och vilka metoder man kan tillämpa 

vid berättartekniska studier. Tidigare har innehållet stått i centrum att utforska och lite 

uppmärksamhet har tillägnats formen, påpekar Edström, och tillägger att det är när man närmar 

sig barnbokens konstruktion som man på allvar kan förstå innehållets betydelse. Bland annat 

redogör Edström för olika återkommande typformer i barnlitteraturen, så kallade 

berättelsemönster, som vore intressant att undersöka på Cirkeln. Utifrån olika genrer har hon 

studerat gemensamma mönster som är konstanta och återkommande i barnboken. Eftersom 

fantasy och realism skildras genomgående i Cirkeln vore det av intresse att utforska 

                                                             
1 http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/S/Mats-Strandberg/ (Hämtad 2012-10-29). 

Förklaring Dagens Nyheters Kritikerlista: Utvalda personer på kulturredaktionen listar 10 nyutgivna böcker de läst 

som de anser förtjäna en plats på DN:s kritikerlista. Listan sammanställs en gång i veckan. 
2 http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/S/Mats-Strandberg/ (Hämtad 2012-10-29). 
3
 http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/mats-strandberg--sara-bergmark-elfgren-cirkeln (Hämtad 2012-11-04). 

4 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/cirkeln--en-svensk-twilight (Hämtad 2012-11-07). 
5 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/nominerade-till-augustpriset-2011 (Hämtad 2012-11-04). 

 

http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/S/Mats-Strandberg/
http://www.rabensjogren.se/Alfabetiskt/S/Mats-Strandberg/
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/mats-strandberg--sara-bergmark-elfgren-cirkeln
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/cirkeln--en-svensk-twilight
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/nominerade-till-augustpriset-2011
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berättelsemönstret i denna ungdomsroman. I Edströms bok studeras berättelsemönster i 

barnlitteratur men hon skriver att begreppet barnbok ofta inkluderar ungdomsbok och 

ungdomslitteratur eftersom inga tydliga gränser finns. Därmed finner jag det lämpligt att tillämpa 

Edströms metoder på ungdomsboken Cirkeln.
6
 

Utöver bokens berättelsemönster kommer jag även att studera Cirkelns berättarperspektiv och 

fokalisering. I denna ungdomsbok figurerar det många karaktärer, där sex karaktärer är mer 

framträdande i handlingen. Hur författarna har valt att framställa berättarperspektivet och 

fokaliseringen blir därmed intressant att studera, eftersom det förekommer många karaktärer. 

Ytterligare en berättarteknisk metod att tillämpa är att studera tiden i Cirkeln. I denna 

ungdomsroman har författarna lekt med tiden, eftersom två kapitel utspelar sig under 1600-talet, 

medan övriga kapitel utspelas i nutid. 

Två framstående teoretiker som tillfört både begrepp och metoder att använda vid 

narratologiska studier är Gérard Genette och Seymour Chatman. Genettes Narrative discourse: 

an essay in method (1980) och Chatmans Story and discourse: narrative structure in fiction and 

film (1978) är två översiktliga verk som kommer att tillämpas i min narratologiska analys. 

Syfte och frågeställningar 

Cirkeln har tidigare inte utforskats och därför finner jag det intressant att ta mig an denna 

ungdomsroman. Det vore även av intresse att se om ett förändrat berättargrepp går att urskilja i 

dagens ungdomslitteratur som Cirkeln eventuellt kan exemplifiera. Fantasy är genomgående 

inslag i denna ungdomsroman och Maria Nikolajeva nämner i Modern litteraturteori och metod i 

barnlitteraturforskningen (1992) att berättartekniken är mer komplicerad i dagens (1992) 

fantasylitteratur, där bland annat rums- och tidsrelationerna är mer invecklade. Fantasy har gått 

från att vara enkelt konstruerad, till en mer nyanserad genre menar Nikolajeva.
7
 För att få en 

djupare analys är det av vikt att studera berättarperspektivet i Cirkeln och hur tiden är gestaltad i 

romanen. Lena Kåreland menar i Barnboken i samhället (2009) att det går att urskilja ett nytt 

berättande i dagens ungdomsböcker eftersom ungdomslitteraturen närmar sig vuxenlitteraturen.
8
 

                                                             
6 Edström, Vivi, Barnbokens form: en studie i konsten att berätta, Form in children's books, 2. uppl. [sic], Rabén & 

Sjögren, Stockholm, 2001, s. 7 f. 
7 Nikolajeva, Maria (red.), Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen, Centrum för 

barnkulturforskning, Univ., Stockholm, 1992, s. 28f. 
8 Kåreland, Lena, Barnboken i samhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 60. 
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Syftet med denna uppsats blir därmed att analysera berättelsemönster i Cirkeln samt att ur ett 

narratologiskt perspektiv studera hur denna ungdomsroman är berättad och studera bokens 

temporala strukturer. De frågeställningar som jag kommer att utgå från i min uppsats är: Hur 

skildras fantasy i Cirkeln? Hur ser berättarperspektivet och fokaliseringen ut i denna 

ungdomsroman? Hur fortskrider tiden i Cirkeln? 

Avgränsning 

Som jag nämnde i inledningen skildras både realism och fantasy i Cirkeln. I uppsatsen kommer 

endast en djupare analys av de fantastiska inslagen att studeras, och de realistiska inslagen 

kommer endast att nämnas i kontrasterandet mot de fantastiska skildringarna. Realismen kommer 

därmed inte att få en djupgående analys i studien. Orsaken till denna avgränsning grundar sig i 

uppsatsens begränsade omfång. 

Teoretisk bakgrund och metod 

Eftersom jag har valt att undersöka berättartekniken i Cirkeln kommer jag att luta mig emot 

narratologin som teoretisk grund och metod i min studie. Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens 

byggklossar (2004) att narratologi är en textorienterad litteraturteori och metod, som studerar 

berättarstrukturen och berättartekniken i en handling där fokus ligger på textens uppbyggnad. 

Genom att tillämpa narratologiska begrepp och analysverktyg (presenteras närmare under 

rubriken Narratologi s. 6) kan man studera textens struktur och hur den är berättad skriver 

Nikolajeva.
9
 

Förutom en narratologisk metod kommer jag även att utgå från Vivi Edströms metoder i 

Barnbokens form: en studie i konsten att berätta, där Edström studerar återkommande 

berättelsemönster i barnlitteratur.
10

 Eftersom jag har valt att studera hur fantasy skildras i Cirkeln 

kommer en genrestudie utifrån Edströms metoder att tillämpas i mitt arbete. Genom att studera 

berättelsemönstret kan man urskilja vissa återkommande typformer för bland annat genren 

fantasy. 

                                                             
9
 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2, [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 36 f. 

10 Edström, 2001, s. 13 ff. 
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Narratologi 

Inom narratologin finns en mängd begrepp och termer att tillämpa. I detta avsnitt presenteras 

endast de begrepp och termer som jag kommer att använda i min narratologiska studie. 

Lars-Åke Skalin berättar översiktligt om narratologi i ”Narratologi – studiet av berättandets 

principer” i Litteraturvetenskap: en inledning (2002), och nämner att narratologin grundar sig 

från början i strukturalismen, vilket betyder att det som studeras utgår från ett regelsystem med 

bestämda analysverktyg och begrepp att tillgå. Skalin nämner också att narratologi som 

vetenskaplig term är relativ ny och delas ofta upp i klassisk narratologi och modern narratologi.
11

 

Anne Heith beskriver också i Texter - medier - kontexter: introduktion till textanalys i 

svenskundervisningen på grundskolan och i gymnasiet (2006), övergripande hur man kan 

analysera berättelser och berättande. Heith skriver att genom att använda olika metoder och 

verktyg kan man beskriva hur en text är strukturerad och se vilka berättartekniska grepp en 

författare valt att använda. En framstående teoretiker Heith nämner, är fransmannen Gérard 

Genette som i Narrative discourse: an essay in method (1980), presenterar berättartekniska 

metoder att använda vid narratologiska studier.
12

 Som jag nämnde ovan finns det många olika 

termer och begrepp att tillämpa vid narratologiska studier. Till exempel använder Gérard Genette 

termerna story och narrative för att särskilja innehållet i handlingen (story) och berättelsen 

(narrative).
13

 En annan teoretiker, Seymour Chatman utgår från Genettes begrepp narrative i 

Story and discourse: narrative structure in fiction and film (1987), men använder narrative som 

en övergripande term för berättande. Istället har Chatman valt att definiera berättande utifrån 

begreppen story (historia) och discourse (diskurs) vid narratologiska studier.
14

 Distinktionen 

Chatman gör mellan dessa begrepp är att historia omfattar vad verket handlar om, händelser, 

miljön samt karaktärerna. Termen diskurs omfattar på vilket sätt handlingen berättas, hur 

historien uttrycks.
15

 Nikolajeva utgår från Chatmans begrepp story och discourse men som hon 

                                                             
11

 Skalin, Lars-Åke ”Narratologi – studiet av berättandets principer”, Litteraturvetenskap: en inledning, 2.,[rev. och 

utök.]., uppl. Bergsten, Staffan (red.), Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 173-188, s. 173 f. 
12 Heith, Anne, Texter - medier - kontexter: introduktion till textanalys i svenskundervisningen på grundskolan och i 

gymnasiet, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 187.  
13

 Genette, Gérard, Narrative discourse: an essay in method, eng. övers. Jane E. Lewin, Cornell U.P., Ithaca, N.Y., 

1980, s. 27. 
14

 Chatman, Seymour, Story and discourse: narrative structure in fiction and film, Cornell U.P., Ithaca, 1978, s. 9. 
15 Ibid., s. 19. 
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har översatt till historia och berättelse.
16

 Nikolajevas översatta termer kommer fortsättningsvis 

att användas i uppsatsen. 

Nikolajeva tydliggör även att hur berättaren berättar handlingen, kan ske på olika sätt. Två 

exempel är personligt och opersonligt berättande som Nikolajeva använder. Om det är 

personligt berättande omnämns karaktärerna i jag-form men om det är opersonligt berättande 

omnämns karaktärerna han eller hon.
17

 Opersonligt berättande kan även kategoriseras som 

begränsad allvetande berättare. En begränsad allvetande berättare följer vissa centrala 

karaktärer i berättelsen och berättaren kan växla perspektiv eftersom en allvetande begränsad 

berättare kan gå in i flera karaktärer.
18

 

I berättartekniska studier påpekar Heith att det även är av vikt att analysera berättarens 

position i förhållande till historien.
19

 Nikolajeva utreder berättarens position närmare och skriver 

att för att beskriva förhållandet mellan berättaren och det som berättas utgår man från berättarens 

olika nivåer, eller fiktionsplan. På den nivå där historien utspelar sig kallas den diegetiska nivån. 

Karaktärer och händelser som närvarar på den diegetiska nivån är en del av diegesis, alltså en del 

av fiktionen. Nikolajeva tillägger att berättaren kan förhålla sig olika till den diegetiska nivån, 

där berättaren antingen kan vara identisk med fiktionen eller inte. Om berättaren är identisk med 

diegesis är berättaren homodiegetisk vilket betyder att berättaren är ett med fiktionen och 

sammanfaller med en karaktär i berättelsen. Om berättaren inte är identisk med diegesis är 

berättaren heterodiegetisk vilket betyder att berättaren inte är närvarande på den diegetiska nivån 

och är heller inte identisk med någon karaktär i berättelsen, utan är en utomstående person i 

berättelsen. En heterodiegetisk och en homodiegetisk berättare kan vara mer eller mindre 

distanserad till den diegetiska nivån, där begreppen intradiegetisk och extradiegetisk tydliggör 

berättarens distans till fiktionen. En intradiegetisk berättare berättar utan distans och är en 

berättare som inte undanhåller information utan berättar allt, vilket betyder att berättaren är 

inomfiktiv. En extradiegetisk berättare är en utomfiktiv berättare som berättar med distans.
20

 

För att studera berättelseperspektivet i ytterligare ett steg och mer ingående finns Genettes 

begrepp mood (modus), mer specifikt narrative mood (berättarmodus). Utifrån berättarmodus 

                                                             
16

 Nikolajeva, 2004, s. 36. 
17

 Ibid., s.147. 
18 Ibid., s. 149 f. 
19 Heith, 2006, 188 f. 
20 Nikolajeva, 2004, s. 162 ff. 
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studeras närvaro, distans och fokalisering.
21

 Närvaro och distans studerar berättarens roll i 

handlingen, om berättaren är närvarande eller frånvarande och vad detta spelar för roll i 

berättelsen.
22

 I vissa fall är det inte alltid berättaren som återger handlingen, utan handlingen kan 

även återges utifrån någon av karaktärerna, så kallad fokalisering. Fokalisering innebär vem av 

karaktärerna i handlingen som ser det som utspelas, alltså utifrån vems ögon handlingen berättas. 

För att särskilja om det är en berättare eller en av karaktärerna som återger handlingen kan man 

ställa frågorna vem ser? Och vem berättar? På så vis kan man studera hur handlingen berättas 

och vem som återger den.
23

  Utifrån tre perspektiv kan man studera fokalisering menar Genette. 

Genette delar in begreppet fokalisering i ickefokalisering, intern fokalisering och extern 

fokalisering. Ickefokalisering innefattar att berättaren vet mer än fokalisatorn och berättar mer än 

vad karaktärerna är medvetna om. Extern fokalisering betyder att berättaren är underordnad 

karaktären och uttrycker endast det karaktären ser och inte vad den tänker. Intern fokalisering 

innebär att karaktären och berättaren vet lika mycket.
24

 

Genette studerar även temporala strukturer som finns i en berättelse och utgår från tre 

komponenter: ordning (i vilken ordning olika händelser berättas i motsats till historiens tid), 

hastighet (berättelsens rytm, historiens faktiska tid i förhållande till hur den berättas) och 

frekvens (hur många gånger en historia återberättas i berättelsen). När ordningen studeras tittar 

man efter anakronier, händelser i berättelsen som avviker från historiens tid.
25

 Om en händelse 

skildras i berättelsen före den hänt i historien, kallas det proleps och om en händelse återberättas 

i efterhand, att händelsen skett efter historiens tid kallas det för en analeps.
26

 

Hastighet är berättelsens rytm, där författaren väljer under vilken tidsperiod händelser i 

handlingen ska utspela sig. Det finns två aspekter att förhålla sig till när man studerar hastighet i 

en text, handlingens längd (om det utspelar sig under ett år, en månad, en vecka) samt 

berättelsens längd (antalet sidor). Detta fenomen kallar Genette för anisokronier.
27

 En till 

temporal struktur Genette studerar är om det förekommer ellipser i berättelsen. Genette förklarar 

att om berättelsens tid är kortare än historiens tid, kallas detta för ellipser. En bestämd ellips 

                                                             
21 Genette, 1980, s. 161 ff. 
22 Ibid. 
23 Ibid., s.186. 
24

 Ibid., s.188 f. 
25 Ibid., s.35. 
26 Ibid., s.40. 
27 Ibid., s.86 f. 
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innebär att berättelsen utspelar sig under till exempel en månad eller ett år. Obestämd ellips 

betyder att exakta tidsangivelser inte står utskrivna, utan berättelsen kan utspela sig under en 

lång tid eller flera år. Även explicita och implicita ellipser kan förekomma. En explicit ellips 

innebär att det gått en viss tid av historiens tid, utan att detta berört berättelsens tid. Implicit 

ellips får läsaren själv lista ut att tiden i historien förändrats. 
28

 Det kan även förekomma 

hypotetiska ellipser som är avvikelser i berättelsen där tiden är omöjlig att lokalisera och skiljer 

sig från historiens tid, men som senare förklaras i berättelsen skriver Genette.
29

 

Tidigare forskning 

Eftersom Cirkeln inte har utforskats tidigare kommer detta avsnitt att utreda hur ungdomsboken 

har utvecklats och förändrats under 1900-talets senare hälft, med ett övergripande nedslag i den 

svenska ungdomslitteraturen under 1950-1990-talet. Denna genomgång gör jag för att placera 

Cirkeln i ett sammanhang.  

Ulla Lundqvists har i Tradition och förnyelse: svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal 

(1994) studerat hur den realistiska ungdomsromanen i Sverige har förändrats under 1960-1990- 

talet. Lundqvist skriver att i slutet av 1960-talet och under 1970-talet får ungdomsromanen en ny 

form, präglad av samtidens samhällsutveckling där samtidsrealism skildras i 

ungdomslitteraturen. Motiv som tenderar är könsroller, miljö och solidaritet och tonåringarna får 

för första gången möta händelser i litteraturen som skildrar deras egen tillvaro.
30

 Under 1980-

talet sker en förändring i innehållet, och samtidsrealismen får konkurrens av andra genrer, 

tillägger Lundqvist. Den historiska romanen och fantasyromanen är några genrer som etablerar 

sig och ett intresse att studera dessa två genrer ökar hos forskare och kritiker. Därmed är det inte 

sagt att den samtidsrealistiska romanen inte längre existerar, snarare att genrerna i 

ungdomsboken expanderar under 1980-talet menar Lundqvist.
31

 Lundqvist avslutar sin 

undersökning med att skriva ungdomsromanen närmar sig vuxenlitteraturen både till form och 

innehåll under 1990-talet och författarna tenderar att inte utgå från en genre längre, utan flera 

                                                             
28 Ibid., s. 106 ff. 
29

 Ibid., s. 109. 
30 Lundqvist, Ulla, Tradition och förnyelse: svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1994, s. 39 f.  
31 Ibid., s. 15. 
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genrer i ett och samma verk går att urskilja.
32

 Även Lena Kåreland skriver om ungdomsbokens 

förändringar i Barnboken i samhället (2009) och nämner i likhet med Lundqvist att 

ungdomsboken lanserades på allvar under 1960- och 70-talen eftersom man ville komma bort 

från de segregerade litteraturkategorierna, flick- och pojkboken. Det var även under 1960- och 

70-talet som man talade om den moderna ungdomsromanen som skildrade samtidsrealism, där 

ungdomars problem och glädjeämnen var i fokus.
33

 

Lars Furuland, Mary Ørvig och Sonja Svensson utreder i Ord och bilder för barn och 

ungdom. 3, Ungdomslitteraturen: historik, kommentarer, texturval (1994), om barns och 

ungdomars litteratur och läsning. Furuland, Ørvig och Svensson nämner att under 1980-talet 

ersattes den realistiska ungdomsskildringen till litteratur ”med mer psykologiskt nyanserade 

porträtt av individer”.
34

 I likhet med Lundqvist, skriver författarna att ungdomsboken under 

1980-talet på många sätt närmar sig vuxenlitteraturen till både form och innehåll och ”att många 

gränser överskridits och delvis suddats ut”.
35

 

Ann Borglind och Anna Nordenstam skriver i Från fabler till manga: litteraturhistoriska och 

didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur (2010) om olika genrer i barnlitteraturen 

och hur barn- och ungdomslitteratur förändrats under historiens gång. Efter andra världskrigets 

slut är den realistiska ungdomsromanen allt vanligare i USA och Västeuropa och socialrealism är 

ett vanligt förekommande tema. Realismen gestaltas i den moderna ungdomslitteraturen in på 

1990-talet där en trend att skildra det mörka med våldsamma händelser existerar. Exempelvis var 

det inte ovanligt att skildra det tragiska och olyckliga, gärna med ett öppet slut skriver Boglind 

och Nordenstam.
36

 

Förutom de realistiska ungdomsböckerna finner man även fantasyberättelser på marknaden 

under 1990-talet tillägger Boglind och Nordenstam. 1997 (1999 i Sverige) ger J.K. Rowling ut 

sin första bok om Harry Potter och aldrig någonsin har en bok varit så ekonomiskt framgångsrik. 

Populariteten grundar sig i en rad olika faktorer, menar Boglind och Nordenstam som skriver att 

                                                             
32 Ibid., s. 277 ff. 
33 Ibid., s. 57. 
34 Furuland, Lars, Ørvig, Mary & Svensson, Sonja Ord och bilder för barn och ungdom. 3, Ungdomslitteraturen: 

historik, kommentarer, texturval, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994, S. 292. 
35 Ibid., s. 296 f. 
36

 Boglind, Ann & Nordenstam, Anna, Från fabler till manga: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 

barn- och ungdomslitteratur, 1. uppl., Gleerups, Malmö, 2010, s. 231 f. 
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den höga igenkänningsfaktorn samt att böckerna är genreöverskridande kan vara två orsaker.
37

 

Denna fantasyvåg som Boglind och Nordenstam kallar det, fortsätter in på 2000-talet där ett 

vampyrtema går att finna i ungdomslitteraturen. Stephanie Meyers ger ut fyra böcker som kallas 

Twilight som skildrar vampyren Edwards och 17-åriga Bellas kärlek. Boglind och Nordenstam 

menar att ”[d]e är inte några regelrätta fantasyböcker, även om de har fantastiska inslag av 

vampyrer och varulvar i en realistisk miljö” eftersom karaktären Edward uppfattas för human 

med en inneboende kamp mellan ont och gott.
38

 Dessa betecknas snarare som high-school-

skildringar skriver Boglind och Nordenstam.
39

  

Efter 1950-talet, när den moderna ungdomslitteraturen växt fram, förändras gränserna mellan 

barn-, ungdoms- och vuxenlitteratur skriver Boglind och Nordenstam. Idag är kategoriseringen 

mer uppluckrad än tidigare och uppdelningen är inte lika tydlig längre. Termen för denna nya 

företeelse är crosswriting och är böcker som vänder sig både till barn och vuxna, där båda parter 

har lika stor tillfredsställelse av att läsa verket.
40

 Att gränsen mellan ungdoms- och 

vuxenlitteraturen upphävs kan förklaras i att ungdomsromanen har en mer komplicerad 

uppbyggnad med perspektivbyten där intertexter och genreöverskridningar inte är ovanligt 

förekommande.
41

 Kåreland är inne på samma spår och skriver att ett nytt berättande går att finna 

i dagens ungdomslitteratur. Hon skriver att episka skildringar har ersatts med ett mer splittrat, 

kaotiskt och fragmenterat berättande med stor öppenhet mot genrer. Ungdomslitteraturen har 

influerats av det postmoderna berättandet, menar Kåreland, och tillägger att ungdomsboken är 

mångtydig och experimenterande där kompositionen närmar sig vuxenlitteraturen.
42

 

En som studerat crosswriting närmare är Sandra L. Beckett i boken Crossover fiction: global 

and historical perspectives (2009). Beckett nämner att författare till genreöverskridande verk 

läses av både en yngre och äldre publik.
43

 Beckett tillägger att lanseringen av böckerna om Harry 

Potter gav genren fantasy en enorm uppmärksamhet globalt, där fler personer i olika åldrar 

                                                             
37 Ibid., s. 289 f. 
38 Boglind & Nordenstam, 2010, s. 292. 
39 Ibid., s. 292 f. 
40

 Ibid., s. 232. 
41 Ibid., s. 245. 
42 Kåreland, 2009, s. 60. 
43 Beckett, Sandra L., Crossover fiction: global and historical perspectives, Routledge, New York, 2009, s. 119. 
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började läsa fantasy. Beckett menar att en av orsakerna kan bero på att fantasy är en flexibel 

genre som tilltalar både en ung och vuxen publik.
44

 

Genrebegreppet Fantasy 

Genre är ett omtvistat begrepp, som diskuterats av många litteraturteoretiker. Holmberg och 

Ohlsson skriver i Epikanalys: en introduktion (1999) att genrebegreppet är svårt att definiera 

eftersom begreppet kan omfatta många olika nivåer. Epik, dramatik och lyrik är de tre 

grundläggande genrerna som har dominerat, men idag definieras genrebegreppet till mindre 

kategorier, där exempelvis romanen och novellen är två genrer (där romanen i ett ytterligare led 

kan urskilja genren äventyrsromanen) skriver Holmberg och Ohlsson.
45

 Boglind och Nordenstam 

för samma diskussion och menar att genrebegreppet är komplext och svårt att definiera. Boglind 

och Nordenstam väljer att citera Kenneth Åström som definierar att genre är: ”litterär 

framställningsform som karakteriseras av viss uppsättning stildrag och/eller innehållsliga 

faktorer”
46

, och kategoriserar exempelvis fabler och fantasy som olika förekommande genrer i 

barn- och ungdomslitteraturen.
47

 Anders Öhman väljer också att kategorisera fantasy som en 

genre i Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia (2002) där han översiktligt 

utreder vad som är utmärkande för fantasy. Med belägg från ovan nämnda författare kommer 

fantasy i min studie att kategoriseras som en genre.   

En författare som studerat fantasy i barnlitteratur är Maria Nikolajeva som i sin avhandling 

The magic code: the use of magical patterns in fantasy for children (1988) skriver om vad som 

är utmärkande för fantasylitteratur. I ett av avhandlingens kapitel, ”The magic space”, studerar 

Nikolajeva parallella världar som är utmärkande för fantasylitteraturen. Nikolajeva skriver att 

förekomsten av parallella världar innebär att det finns en primär värld (den verkliga världen) och 

en sekundär värld (den magiska världen). Nikolajeva skriver att när den primära och den 

sekundära världen studeras kan man utgå från J.R.R. Tolkiens termer ”high fantasy” och ”low 

fantasy”. Nikolajeva skriver utifrån J.R.R. Tolkiens definition att ”High fantasy” innebär att en 

sekundär magisk värld är närvarande med en passage till den verkliga världen. ”Low fantasy” 

innebär att en sekundär värld inte är närvarande utan istället förekommer magiska inslag i den 

                                                             
44

 Ibid., s. 135. 
45

 Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders, Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 14 f. 
46 Boglind & Nordenstam, 2010, s. 9. 
47 Ibid., s. 9 f. 
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verkliga världen. Nikolajeva väljer att inte använda J.R.R. Tolkiens terminologi för att beskriva 

förekomsten av parallella världar i fantasylitteratur, utan har istället utvecklat egna termer där 

hon ersätter ”high fantasy” och ”low fantasy” med termerna closed world, open world och 

implied world. I min analys av Cirklen kommer Nikolajevas termer closed world, open world 

och implied world att användas, men kommer att översättas till dold värld, öppen värld och 

implicit värld (min översättning). Nikolajeva beskriver att en dold värld betyder att endast en 

magisk värld existerar i handlingen medan en öppen värld omfattar både en verklig och magisk 

värld som på något vis har kontakt med varandra. Implicit värld innebär att den sekundära 

världen inte uppträder explicit i handlingen, utan omtalas endast i den primära världen.
48

 

Förutom att Nikolajeva nämner att parallella världar är vanligt förekommande i 

fantasylitteratur är omkastning av tiden också vanligt förekommande i fantasy. Nikolajeva 

påpekar att detta inte bara förekommer i fantasy, utan är vanligt förekommande i barnlitteraturen, 

eftersom barn inte uppfattar tiden som något abstrakt som ofta vuxna gör. Nikolajeva skriver att 

tiden i fantasy snarare är simultan än linjär, där tiden i världarna löper parallellt med varandra. 

Nikolajeva tillägger att tiden i den sekundära magiska världen inte får presenteras ologiskt och 

om klockor, soluppgångar och årstider figurerar ska de skildras som i verkligheten.
49

 

Nikolajeva skriver även att det ofta i fantasyskildringar figurerar en budbärare som är en 

förmedlare mellan de parallella världarna och som tilldelar huvudkaraktären eller 

huvudkaraktärerna ett uppdrag.
50

 Budbäraren är oftast en karaktär från den sekundära magiska 

världen som i vissa handlingar endast figurerar i den primära verkliga världen.
51

 I vissa fall 

introduceras även ett magiskt objekt i handlingen av budbäraren tillägger Nikolajeva. Magiska 

objekt kan förekomma i olika former men Nikolajeva menar att magiska objekt ofta framställs 

som materiella ting som är oföränderliga. De magiska objekten kan vara ambivalenta eftersom de 

både kan ha egenskapen att uppträda som onda och goda objekt i handlingen. Nikolajeva 

tillägger att magiska objekt kan förekomma både i den sekundära och primära världen.
52

  

                                                             
48

 Nikolajeva, Maria, The magic code: the use of magical patterns in fantasy for children, Almqvist & Wiksell 

International, Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 1988, s. 35 f. 
49

 Ibid. , s. 63 f. 
50 Ibid., s. 82 ff. 
51 Ibid. 
52 Nikolajeva, 1988, s. 86 ff. 
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I likhet med Nikolajeva skriver också Anders Öhman att fantasy innebär förekomsten av 

parallella världar. Öhman skriver att den sekundära magiska världen ska skilja sig från den 

primära verkliga världen men tillägger att den sekundära världen inte får framställas som ologisk 

utan läsaren ska uppfatta den sekundära världen som trovärdig och realistisk. Detaljerna i den 

sekundära världen ska vara verklighetstrogna och likna den primära världen, trots att de 

framställs annorlunda. Om det till exempel förekommer träd i den sekundära världen och träden 

ser annorlunda ut, och heter någonting helt annat, måste läsaren ändå vara övertygad om att det 

är vanliga träd menar Öhman.
53

 Boglind och Nordenstam nämner också vikten av att den 

sekundära världen måste uppfattas som trovärdig och logisk, annars har författaren misslyckats. 

De nämner också att en passage mellan de parallella världarna är vanligt förekommande i 

fantasylitteratur.
54

 Öhman understryker att passagen mellan de parallella världarna också måste 

vara trovärdigt gestaltad, hur magisk den än är.
55

 

Boglind och Nordenstam skriver även att liknade drag hos fantasy finner man hos 

folksagorna. Innehållet skildrar ofta en kamp mellan de onda och de goda, där huvudpersonen 

blir tilldelad ett uppdrag att genomföra under en resa. Det är även vanligt att huvudpersonen har 

magiska krafter, som den till en början är omedveten om, som uppenbarar sig under handlingens 

gång.
56

 Två andra författare som också påpekar att fantasy och sagor har liknande drag är Annika 

Johansson i boken Världar av ljus, världar av mörker: fantasy & skräcklitteratur (2000) och 

Lena Kåreland. Johansson skriver att mycket av det som utmärks av fantasy är inlånat från 

sagornas värld och tillägger att fantasyns stora publik beror på att läsare intuitivt köper att häxor, 

drakar, hjältar kan figurera i böcker.
57

 En annan likhet mellan sagor och fantasy som Johansson 

nämner är att innehållet oftast skildrar ett vuxenblivande, där huvudkaraktären lär känna sig själv 

genom utvecklande händelser.
58

 Kåreland skriver att både fantasyberättelser och sagor skildrar 

                                                             
53 Öhman, Anders, Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 

135 f. 
54 Boglind & Nordenstam, 2010, s. 281. 
55 Öhrman, 2002, s. 137. 
56

 Boglind & Nordenstam, 2010, s. 280. 
57

 Johansson, Annika, Världar av ljus, världar av mörker: fantasy & skräcklitteratur, 2, omarb. uppl. 

Bibliotekstjänst, Lund, 2000, s. 71 f. 
58 Ibid., s. 133. 
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en kamp mellan ont och gott men skillnaden är att fantasyskildringarna utspelar sig både i 

verklighetens och fantasins värld.
59

 

Ungdomsromanen Cirkeln 

För att läsaren av denna uppsats ska få en bättre förståelse är det av vikt att kort sammanfatta 

handlingen samt presentera de olika karaktärerna som figurerar i Cirkeln. 

Cirkeln utspelar sig i den fiktiva bruksorten Engelsfors, där sex tonårstjejer en natt i den 

blodröda månens sken samlas i ortens nedlagda folkpark. Från att ha varit vanliga tonåringar som 

precis har börjat gymnasiet, får de nu veta att de har fått en speciell roll tilldelad sig, de är 

Utvalda, och de är häxor med magiska krafter. De utvalda måste bekämpa Engelsfors mot onda 

makter som försöker tränga sig in i Engelsfors och de onda makterna figurerar i handlingen som 

demoner. De sex tonårstjejerna som samlas är Rebecka, Minoo, Vanessa, Linnéa, Anna-Karin 

och Ida, som är tilldelade olika krafter och element. Rebecka är den populära, snälla personen 

som är tillsammans med snygga Gustaf och den som försöker hålla ihop De utvalda. Rebecka har 

tilldelats kraften att kunna förflytta saker och hennes element är eld. Minoo är den smarta 

karaktären med toppbetyg i alla ämnen, hennes kraft är att gå in i andras själar men får inte under 

handlingens gång något element tilldelat sig. Vanessa är rebelliska tonåringen som gillar att festa 

och är tillsammans med Wille. Vanessa kan göra sig osynlig och hennes element är luft. Linnéa 

är personen som kännetecknas av hennes alternativa stil och destruktiva familjeförhållanden. 

Hennes kraft är att läsa andras tankar och är tilldelad elementet vatten. Anna-Karin är mobboffret 

som är uppvuxen med en ensamstående deprimerad mamma och en närvarande morfar som är 

Anna-Karins enda stöd i livet. Anna-Karin har kraften att manipulera andras tankar och hennes 

element är jord. Ida karakteriseras som mobbaren och är den snygga tjejen. Det är via Ida som 

De utvaldas uppdrag introduceras likt ett medium, vilket också är hennes magiska kraft. Idas 

element är metall. En till av de utvalda är Elias. Elias är den första karaktär som presenteras i 

berättelsen, men som i slutet av första kapitlet dör. Han har förmågan att omvandlas till andra 

människor och hans element är trä. 

Ytterligare två karaktärer som figurerar i Cirkeln är Adriana Lopez och Nicolaus, rektor 

respektive vaktmästare på den gymnasieskola de ovan nämnda karaktärerna går på. Adriana 

                                                             
59 Kåreland, 2009, s. 60. 
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Lopez arbetar egentligen för Rådet, en institution som styr i det magiska samhället och stiftar de 

lagar som gäller där. Nicolaus är den person som möter De utvalda för första gången vid 

folkparken och har som uppgift att vägleda De utvalda att bekämpa ondskan.  Förutom att De 

utvalda ska bekämpa de onda makterna med sina tilldelade krafter, figurerar även Mönstrens bok 

i handlingen. Mönstrens bok är en svart bok Adriana Lopez ger De utvalda, där de ska försöka 

utläsa och tolka de sex olika trekantiga symbolerna som skildras i ett mönster genomgående i 

Mönstrens bok. De blir uppmanade av Adriana Lopez att själva upptäcka vad dessa mönster står 

för med hjälp av mönsterfinnaren som ser ut som en liten silverlupp. 

En till karaktär som figurerar i Cirkeln är läraren Max. Max är den karaktär som i slutet av 

romanen visar sig vara en ond demon som dödat både Elias och Rebecka. Det förekommer även 

en liten romans mellan eleven Minoo och läraren Max i handlingen, där de två bland annat 

kysser varandra i en scen. 

Cirkelns mottagande 

Eftersom Cirkeln är en nyutkommen ungdomsbok har den tidigare inte utforskats. Däremot har 

det skrivits om denna ungdomsroman i ett antal tidningsartiklar, främst då recensioner. Dessa är 

inte av vetenskaplig art, men användbara i den mening hur Cirkeln mottagits. 

Det internationella intresset var stort före Cirkeln publicerades och efter utgivningen har 

många litteraturkritiker hyllat den.
60

  Samma månad ungdomsboken publicerades (april, 2011) 

skrev Jonas Thente i en recension i Dagens Nyheter att Cirkeln på många plan är ett skickligt 

hantverk och trots att den innehåller de typiska ingredienser en ungdomsbok ska ha, har 

författarna ändå lyckats skriva om det ”på ett genialt sätt”.
61

 

I en intervju av Hanna Fahl i Dagens Nyheter berättar författarna Mats Strandberg och Sara 

Bergmark Elfgren att den fiktiva bruksorten Engelsfors, där handlingen i Cirkeln utspelar sig, är 

inspirerad av orten Fagersta som även är den plats där Mats Strandberg växt upp. Strandberg och 

Bergmark Elfgren tillägger i intervjun att de varit noga med sin research, för att boken ska vara 

så trovärdig och logisk som möjligt. Författarna berättar att den stora detaljrikedom som finns i 

Cirkeln beror på att de arbetat på ett strukturerat sätt och med hjälp av ett Excel-dokument har de 
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dokumenterat alla de detaljer om karaktärerna och miljöerna. I intervjun berättar även författarna 

att de ville skriva om identifierbara karaktärer där alla skulle representera olika tonårsjag.
62

 

En annan recensent är Per Israelsson som skrev i en recension i Svenska Dagbladet hur 

Cirkeln skildrar ”samtida fantastik”: tonårsproblem mot magiska krafter. Detta skildras ständigt 

parallellt, men övergår aldrig till att bli klichéer, utan författarna har lyckats komponera dessa 

element utan att det blir överdrivet.
63

 

De magiska inslagen i Cirkeln – Fantasy 
Vivi Edström skriver att varje bok har sin specifika uppbyggnad och genom att studera verkets 

genre, kan man urskilja vissa allmänna berättelsemönster. Edström skriver att formen, framförallt 

i äldre barnlitteratur, styrs av ideologiska drivkrafter som det religiösa och pedagogiska, och 

beroende på tidens normer och uppfattningar om moral, liv och uppfostran speglas detta i 

barnlitteraturen. Trots att formen varierar finner man att berättelsemönstret i vissa genrer är 

konstant menar Edström.
64

 I Cirkeln finns både magiska och realistiska inslag genomgående i 

hela boken. Vivi Edström påpekar att berättelser med magiska inslag ofta har en komplicerad 

utformning och definierar sådana berättelser som fantastiska berättelser.
65

 Edströms term 

fantastiska berättelser kommer inte att användas i min analys, utan jag kommer att tillämpa den 

mer etablerade termen fantasy. 

Som jag nämnde i kapitlet ”Genrebegreppet fantasy” (s. 12) utmärks fantasy bland annat av 

att en sekundär värld med mytiska och magiska inslag figurerar i berättelsen, där det oftast finns 

en passage mellan den primära och sekundära världen. I Cirkeln förekommer inte någon resa till 

någon magisk sekundär värld, utan här uppträder de magiska inslagen i den realistiska världen (i 

den fiktiva bruksorten Engelsfors). Men en antydan till att en sekundär värld existerar och även 

förekomsten av magiska dimensioner går att urskilja i Cirkeln. Att magiska dimensioner 

existerar omnämns första gången i kapitel 27 när rektor Adriana berättar inför Rebecka, Minoo, 

Vanessa, Anna-Karin, Linnéa och Ida att ondskan som är på väg kommer från en annan 

dimension som inte är deras egen . Rektorn tydliggör och förklarar att ondskan försöker ta sig in 
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i deras verklighet, i bruksamhället Engelsfors, eftersom dimensionen Engelsfors befinner sig i är 

tunnare och det blir därmed lättare för ondskan att bryta sig igenom. Däremot uttrycks det senare 

i handlingen att andra världar existerar i en dialog mellan rektor Adriana och Vanessa (därav 

citationstecknen): 

”Det har alltid funnits ett visst mått av magi i världen. Och gränserna mellan vår värld och andra världar har 

varit olika starka i perioder.” ”Vad är allt det här om ’andra världar’?” avbryter Vanessa. ”Vår värld är inte 

den enda. Det finns oräkneliga andra. Men avbryt mig inte igen”, säger rektorn skarpt.66 

 

Citatet exemplifierar att andra världar än deras verkliga värld existerar i handlingen. Däremot 

omnämns de sekundära världarna endast i den primära världen eftersom handlingen endast 

utspelas i Engelsfors. 

I kapitel 37 omnämns det också att det existerar fler världar än den verkliga världen. I kapitel 

37 förklarar rektor Adriana inför De utvalda att ondskan de ska bekämpa är demoner som 

”försöker ta sig in i vår värld”.
67

 Citatet exemplifierar att demonerna är från någon annanstans 

eftersom demonerna försöker ta sig in i vår värld. 

Ovan nämnda exempel visar att det förekommer andra världar och dimensioner men att 

världarna eller de magiska dimensionerna endast omnämns i den verkliga världen. Handlingen 

utspelas aldrig i någon annan värld, utan handlingen utspelas alltid i bruksorten Engelsfors. 

Därmed förekommer det heller ingen passage som Boglind och Nordenstam skriver eftersom 

karaktärerna aldrig slussas till andra världar.
68

 I och med att de magiska dimensionerna och 

världarna som existerar utanför deras egen tillvaro, endast omtalas i den verkliga världen, skulle 

det definieras utifrån Nikolajevas term implicit värld. Rebecka, Minoo, Vanessa, Anna-Karin, 

Linnéa och Ida åker aldrig till en sekundär värld för att bekämpa de onda demonerna i 

handlingen utan de bekämpar ondskan i Engelsfors.
69

 

Ytterligare ett exempel på att andra magiska platser figurerar är i kapitel 27. I detta kapitel 

nämner rektor Adriana om Rådet som rektorn är en del av. Rådet, förklarar rektorn, stiftar lagar 

och styr i det magiska samhället, som De utvalda nu blivit en del. Eftersom rektor Adriana 

beskriver att Rådet fungerar som en institution i det magiska samhället exemplifierar det också 

att det finns andra platser än deras verklighet. I och med att De utvalda nu blivit en del av det 
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magiska samhället säger rektor Adriana att de måsta följa det magiska samhällets lagar och 

förordningar.
70

  Det De utvalda främst måste följa är tre lagar som citatet nedan får tydligöra:
 

Ni får inte praktisera magi utan Rådets godkännande. Ni får inte använda magi för att bryta mot icke-magiska 

lagar. Och ni får inte avslöja er själva som häxor för den icke-magiska allmänheten.71 

 

Öhman skriver att när sekundära magiska världar skildras i fantasylitteratur måste de framställas 

som trovärdiga och logiska trots att det förekommer magi och fantasi. Även detaljerna i den 

sekundära världen ska uppfattas som realistiska.
72

 Det Öhman skriver om trovärdighet kan man 

koppla till att det magiska samhället styrs av lagar precis som samhällen i verkligheten. Eftersom 

det magiska samhället innefattar lagar och styrs av en institution (Rådet) som man måste följa, 

skildras en trovärdig bild av det magiska samhället. 

Det kanske mest utmärkande i Cirkeln som gör den till en fantasyroman är att De utvalda är 

häxor med magiska krafter. I likhet med sagan förekommer det i fantasyskildringar ofta en 

karaktär som blir en utvald hjälte med speciella egenskaper och som får i uppdrag att bekämpa 

de onda nämner Boglind och Nordenstam.
73

 Annika Johansson påpekar också att fantasy och 

sagor har likheter och tillägger att i fantasylitteratur är ofta karaktärerna utvalda och besitter inre 

krafter. Johansson skriver att karaktärerna ofta gestaltas som vanliga personer till en början men 

som under handlingens gång får reda på att de är speciella personer med annorlunda 

egenskaper.
74

 I början av handlingen i Cirkeln gestaltas Elias, Rebecka, Minoo, Vanessa, Anna-

Karin, Linnéa och Ida som vanliga tonåringar där ingen är medveten om att de är häxor med 

magiska krafter. Det är i kapitel 10 som vaktmästaren Nicolaus berättar för Rebecka, Minoo, 

Vanessa, Anna-Karin, Linnéa och Ida att de är utvalda och har blivit tilldelade ett uppdrag. Vad 

uppdraget mer explicit innebär förklaras genom karaktären Ida. I en av scenerna i kapitel 10 

börjar Ida plötsligt sväva i luften där de övriga står i en cirkel runt henne. Ur hennes mun 

kommer det rök och en oigenkännlig röst som förklarar för Minoo, Rebecka, Vanessa, Anna-

Karin, Linnéa och Nicolaus att dansbanan är en skyddad plats och skolan är en ondskans plats. 

Rösten fortsätter förklara genom Ida att Cirkeln är sju och tillsammans måste de öva på de 

magiska krafterna för att bli starka och bekämpa ondskan. Det främmande i Idas kropp förklarar 
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även att de bara kan lita på varandra och att Cirkeln är svaret. Mer information än så berättas inte 

förrän Ida hinner vakna upp ur sin dvala och det främmande lämnar Idas kropp. Idas svävande 

monolog ger även svar på varför en del konstiga saker har utspelat sig tidigare i handlingen. I 

kapitel 10 berättar Rebecka, Minoo, Vanessa, Anna-Karin, Linnéa och Ida om konstiga saker de 

varit med om på sistone och det får nu en förklaring. Exempelvis skildras Vanessas, Rebeckas 

och Anna-Karins magiska krafter till en början i handlingen utan deras medvetenhet och de 

finner ingen förklaring till det som sker. Till exempel introduceras Vanessas magiska kraft, att 

hon kan göra sig osynlig, i anslutning till när hon för första gången presenteras i handlingen. Det 

är när Vanessa står framför en spegel i hennes rum, som hon inte ser sig själv och när hon sedan 

försöker kommunicera med hennes övriga familjemedlemmar märker Vanessa att hon inte får 

någon respons. Vanessa tror att det beror på att hon drömt och gått i sömnen, någon annan 

förklaring kan hon inte finna.
75

  Även Rebeckas och Anna-Karins krafter gestaltas innan de vet 

orsaken till det som sker. Rebeckas förmåga att förflytta saker och Anna-Karins kraft att 

manipulera andras tankar utspelar sig för första gången i kapitel 8, under minnesceremonin för 

Elias i skolans aula. Helt plötsligt kan Rebecka stoppa bråket mellan Ida och Linnéa som 

försiggår på scenen i skolans aula genom att låta en metallbjälke ramla ner från taket. Och Anna-

Karin får Erik, han som mobbat Anna-Karin under alla skolår, att kissa på sig.
76

 Idas svävande 

monolog ger svar på det oförklarliga som Vanessa, Rebecka och Anna-Karin varit med om. Nu 

förstår de att det handlar om magiska krafter. Däremot är det inte förrän i kapitel 27 som Minoo, 

Vanessa, Linnéa, Anna-Karin och Ida får veta att De utvalda är häxor med magiska krafter. Det 

är rektor Adriana som samlat alla och förklarar orsaken till deras speciella egenskaper.
77

 I likhet 

med det som Boglind och Nordenstam samt Johansson påpekar, att karaktärerna till en början är 

omedvetna om sina krafter men som får en förklaring senare under handlingen, utspelar sig även 

i Cirkeln. Förutom magiska krafter är även De utvalda tilldelade olika element som de också får 

reda på senare i handlingen. Det är i kapitel 31 som rektorn förklarar att det finns sex element 

(jord, vatten, eld, trä, metall och luft) och förklarar att De utvaldas krafter är typiska för deras 

element. Exempelvis är Ida metall vilket ger henne kraften att fungera som ett medium, som 

utspelade sig när Ida svävade i luften. Alla blir tilldelade ett varsitt element av rektor Adriana 
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förutom karaktären Minoo. Adriana säger att det beror på att hon inte kan se vilket element 

Minoo tillhör och därför kan hon inte tilldela något element. Minoo är även den karaktär som 

inte utför någon magisk kraft genom hela handlingen, förutom mot slutet av handlingen i kapitel 

57. I kapitel 57 får nämligen Minoo förmågan att ta över den onde läraren Max själ och läsa hans 

tankar.
78

 

Förutom förekomsten av parallella världar och att karaktärerna har magiska krafter som är 

vanligt för fantasylitteraturen nämner Nikolajeva även hur djur på olika sätt närvarar i 

fantasylitteratur. I både fantasy, sagor och science fiction är det vanligt att djur figurerar och 

uppträder annorlunda än i verkligheten. I sagor är det vanligt att djuren uppträder som hjälpare 

och i fantasy kan djur från den sekundära världen uppträda i den primära världen skriver 

Nikolajeva.
79

 I Cirkeln figurerar djur som beter sig annorlunda och som i handlingen kallas 

familiaris. Genom familiaris ”kan en häxa upprätta en förbindelse med ett djur. Oftast handlar 

det om katter, hundar, grodor eller fåglar. […] Enkelt uttryckt delar vi en del av varandras 

medvetande” förklarar rektor Adriana inför Minoo, Vanessa, Anna-Karin, Linnéa och Rebecka i 

kapitel 27.
80

 I Cirkeln är det rektor Adriana och vaktmästare Nicolaus som har upprättat en 

förbindelse med ett djur. Rektorns familiaris uppträder som en korp i handlingen och figurerar 

första gången i samband med när den blodröda månen introduceras och De utvalda samlas vid 

folkparken för första gången. Sedan uppträder rektorns familiaris på många olika ställen i boken 

innan korpens närvaro förklaras i kapitel 27. Vaktmästaren Nicolaus har även han en familiaris i 

form av en katt som uppträder genomgående i handlingen. Som Nikolajeva nämner är det vanligt 

att djur uppträder på ett annorlunda sätt än vad de skulle göra i verkligheten, vilket bland annat 

en scen i kapitel 33 kan exemplifiera. I kapitel 33 sitter Minoo på en bänk ute i snöovädret där en 

katt från ingenstans dyker upp i gatlyktans sken. Mitt framför henne hostar katten upp en hårboll 

med en nyckel i som katten tydligt visar att Minoo ska plocka upp. Det ska senare i handlingen 

visa sig att nyckeln leder till Nicolaus bankfack där ett till exemplar av Mönstrens bok med 

tillhörande silverlupp samt ett brev ligger. Brevet har Nicolaus skrivit till sig själv i en tid han 

själv inte minns, och han minns heller inte varför han skrev brevet. Men brevet avslöjar att katten 
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är Nicolaus familiaris och Mönstrens bok som låg intill brevet bevisar att Nicolaus också är en 

häxa.
81

 

Nikolajeva skriver även att förekomsten av en budbärare och magiska objekt är vanligt i 

fantasyskildringar.
82

 I Cirkeln kan rektor Adriana definieras som handlingens budbärare eftersom 

det är genom Adriana De utvalda får reda på deras uppdrag och det är rektorn som förklarar att 

de är häxor med magiska krafter. Det är även via Adriana som det magiska objektet Mönstrens 

bok introduceras. Förutom Mönstrens bok är sanningsserum ett annat magiskt objekt som 

figurerar i Cirkeln. Det är genom Mönstrens bok De utvalda får veta hur ett sanningsserum 

framställs och hur de ska gå tillväga. Sanningsserum är en röra bestående av ektoplasma 

(andemateria som utsöndras när döda talar genom häxor), jord från Elias och Rebeckas gravar, 

mjölk som fått surna i månens sken, blod från Anna-Karin och Linnéa samt spott från Minoo, 

Vanessa och Ida. Genom en ritual förvandlas denna röra till ett sanningsserum som De utvalda 

använder för att ta reda på vem den skyldige till Elias och Rebeckas död är. Mönstrens bok och 

sanningsserumet framställs i Cirkeln som magiska objekt som hjälper De utvalda att bekämpa de 

onda demonerna och får fram sanningen bakom Elias och Rebeckas död. 

Cirkeln ur ett narratologiskt perspektiv 

Berättarperspektiv och fokalisering 

Att urskilja en tydlig berättare i Cirkeln framhåller jag som svårt, eftersom handlingen som oftast 

presenteras från någon av karaktärerna. Därför kommer berättarperspektivet och fokaliseringen i 

Cirkeln diskuteras under samma avsnitt, eftersom de i kontrasterandet mot varandra ger en 

tydligare bild på hur berättelsen är berättad. 

Nikolajeva skriver att hur handlingen är berättad kan framställas på olika sätt, antingen med 

en berättare som är närvarande eller frånvarande, och oavsett vad som existerar finns det alltid en 

berättare om någonting berättas. Cirkeln skildras av en tredjepersonberättare, eftersom 

karaktärerna omnämns som han/hon och Nikolajeva definierar sådant berättande för opersonligt 

berättande. Opersonligt berättande kan berättas av en begränsad allvetande berättare. En 

begränsad allvetande berättare vet inte allt och följer endast vissa centrala karaktärer i berättelsen 
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skriver Nikolajeva. En begränsad allvetande berättare följer ofta en person i handlingen men kan 

även gå in i andras tankar och växla perspektiv.
83

 I Cirkeln figurerar en begränsad allvetande 

berättare som exempelvis kapitlen 38 till 40 kan illustrera. I kapitlen 38 till 40 skildras samma 

tidsperiod, juldagen, och berättaren hoppar mellan att skildra de olika händelserna genom att 

växla perspektiv. Berättaren växlar genom att både skildra karaktären Minoos tankar och 

Vanessas, Anna-Karins och Linnéas under samma tidsperiod. Berättaren skildrar först hur Minoo 

tvångsmässigt, genom rösten i hennes huvud, försöker dränka sig själv hemma i badkaret. Sedan 

växlar berättaren perspektiv och handlingen utspelas sedan utifrån någon av karaktärerna 

Vanessa, Anna-Karin eller Linnéa som alla tre befinner sig på en fest. Därmed hoppar berättaren 

mellan de olika karaktärerna för att skildra med det som berättas.
84

 

Förutom en opersonlig begränsad allvetande berättare som närvarar i Cirkeln går det att 

urskilja en intradiegetisk-homodiegetisk berättare. Nikolajeva nämner att en intradiegetisk-

homodiegetisk berättare berättar utan distans och är inomfiktiv. En intradiegetisk-homodiegetisk 

berättare är en karaktär i berättelsen eftersom det uppfattas som om berättaren och någon 

karaktär i boken sammanfaller.
85

 I Cirkeln förekommer ett sådant berättande genomgående i hela 

ungdomsromanen eftersom berättaren växelvis berättar genom någon av bokens karaktärer. 

I Cirkeln förekommer det inte flera berättelsenivåer utan berättelsen utspelar sig alltid på en 

diegetisk nivå. Det förekommer alltså endast en genomgående huvudhandling i Cirkeln som man 

får följa. Berättarens förhållande till den diegetiska nivån i Cirkeln är att berättaren är närvarande 

eftersom berättaren är ett med fiktionen, alltså inomfiktiv som Nikolajeva skriver.
86

 En 

intradiegetisk-homodiegetisk berättare går att finna i Cirkeln eftersom berättarinstansen 

genomgående i romanen sker via någon karaktär. Däremot går det att urskilja en utomstående 

berättarröst i vissa scener i Cirkeln där berättaren inte sammanfaller med någon av bokens 

karaktärer som diskuteras nedan. 

Nikolajeva lutar sig mot Gérard Genettes teorier som även skriver att författaren eller 

författarna till ett verk väljer vad berättaren ska berätta. Genette skriver att författaren eller 

författarna väljer vad för information och vilka detaljer som läsaren ska få läsa samt hur och när 

detta presenteras i handlingen. Det kan även regleras på så vis att en eller flera karaktärer berättar 
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om nya händelser, berättaren blir då distanserad.
87

 En distanserad berättare går att urskilja i 

Cirkeln när berättaren inte sammanfaller med någon av bokens karaktärer, som citaten nedan 

visar: 

Så gott som samtliga elever står ute på skolgården. De knuffas och trängs. Samtalen är upphetsade men 

lågmälda. Ingen vet säkert vem som har dött, men det ryktas att det är Elias Malmgren. Lärarna har skickat 

hem alla men det är tydligt att ingen tänker gå förrän liket har burits ut.88 

Rebecka och Gustaf sitter bredvid varandra, näst längst bak i aulan. Den har i stort sett stått oförändrad sedan 

skolan byggdes. En stor sal med ett sluttande golv som leder till en upphöjd scen med träpaneler. Solen faller 

in genom höga smutsiga fönster och kastar ett skuggmönster på den motsatta väggen. En talarstol står på 

scenen. Bänkraderna är proppfulla.89 

Här berättas handlingen av en berättare och inte utifrån någon av karaktärerna. Det är en 

utomstående berättarröst som skildrar vad som sker eftersom handlingen inte skildras från någon 

karaktär. Denna distans skulle enligt Nikolajeva klassificeras som en heterodiegetisk   

berättare eftersom citaten belyser att händelserna inte skildras från någon av personerna i 

Cirkeln. Här är berättaren utomfiktiv och distanserad eftersom berättandet inte sker via någon 

karaktär.
90

 

Ytterligare exempel där en berättarröst går att urskilja är i de miljöbeskrivningar som 

förekommer i Cirkeln. Maria Nikolajeva menar att förekomsten av miljöbeskrivningar måste 

berättas av någon, om det inte sker via någon av karaktärerna.
91

 I Cirkeln beskrivs miljöerna 

både utifrån en berättare eller någon av karaktärerna. Det inledande stycket i kapitel 42, är ett 

exempel på när en utomstående berättare gestaltar hur miljön i skolans gympasal ser ut; 

Gummisulor som gnisslar mot golvet, arga och glada utrop, dämpade dunsar när en sko träffar en boll. 

Skolans välbekanta gympasal känns helt annorlunda när EIK har sina träningar här. Den är fylld med en 

annan sorts energi, mer koncentrerad. Men lukterna är desamma. Svett, gummi och instängd luft.92 

Ovanstående citat beskriver berättarens närvaro i och med att miljön gestaltas utifrån en berättare 

och inte utifrån någon av bokens karaktärer. Citatet kan jämföras med ett annat där miljön 

beskrivs utifrån karaktären Vanessa; 

Vanessa tittar lite närmare på bilderna på väggarna. Där finns en serie läskiga foton på djur i clowndräkter 

och en oljemålning som ser ut att föreställa ett idylliskt landskap, tills man ser silhuetten av en kvinna i vit 

klänning som hänger från ett träd.93 
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Det här citatet tydliggör att miljön beskrivs utifrån karaktären Vanessa eftersom citatet inleds 

med att det är Vanessa som tittar på bilderna på väggarna. Om miljön beskrivits av någon annan 

karaktär i boken hade det gestaltats från en annan synvinkel och beskrivits på ett annat sätt. Nu är 

det Vanessas beskrivning av bilderna på väggarna som skildras. Dessa två citat visar att miljön 

beskrivs på olika sätt i Cirkeln. Ibland skildras miljöerna utifrån en berättare och på vissa ställen 

beskrivs den av en karaktär. 

Förekomsten av en berättare går även att finna i vissa av de dialoger som förekommer i 

Cirkeln. I boken gestaltas dialoger av skiftande slag. För det första är förekomsten av repliker, 

direkt tal, närvarande genom hela boken men även indirekt tal figurerar. När indirekt tal skildras, 

är det berättarens ord vi hör till skillnad från direkt tal som är karaktärernas röst, menar 

Nikolajeva. Nikolajeva skriver att indirekt tal kan beskrivas som berättande monologer i texten, 

där du som läsare inte vet om det är karaktärens egna återberättade ord eller om berättaren valt 

att förkorta eller förvränga det som återges i boken.
94

 Ett exempel i Cirkeln där indirekt tal 

förekommer är i det sista stycket i kapitel 8. Här skildras hur Anna-Karin reflekterar över hennes 

rätt till att ha magiska krafter, som återges i form av frågor till Anna-Karin själv.
95

 Anna-Karins 

inre monolog berättas av en berättare, eftersom det inte framställs i form av direkt tal utan istället 

framställs av indirekt tal i monologform. Anna-Karins monolog kan ha förvrängts eller förkortats 

av berättaren som Nikolajeva menar kan förekomma när inre monologer i handlingen existerar. 

Som läsare blir du då omedveten om hur Anna-Karin egentligen tänker, eftersom det har 

återberättats av en berättare. 

Det finns även en antydan till auktoritär berättare i dialogerna som närvarar i Cirkeln. 

Nikolajeva menar att när karaktärers beteenden och uttryck beskrivs i förekommande dialoger i 

en handling, finns det lite utrymme för läsaren själv att fylla i, eftersom det redan beskrivs av en 

auktoritär berättare.
96

 Replikerna ”’[s]täng dörren’, sa han lågt”,
97

 ”’[s]jälvklart’, säger Linnéa 

ironiskt”,
98

 ”’[i]nte bara för mig’, säger hon nervöst.”
99

 (min kursivering), är exempel på när en 

                                                                                                                                                                                                    
93 Ibid., s. 102. 
94 Nikolajeva, 2004, s. 161. 
95 Strandberg & Bergmark, Elfgren, 2011, s. 80. 
96

 Nikolajeva, 2004, s. 159. 
97 Strandberg & Bergmark, Elfgren, 2011, s. 51. 
98 Ibid., s. 245. 
99 Ibid., s. 275. 



26 

 

auktoritär berättare närvarar, eftersom karaktärernas uttalanden beskrivs och läsaren får då inte 

själv bilda dig en egen uppfattning om hur replikerna förmedlas. 

Ett annat berättartekniskt grepp som är intressant är i kapitel 31, där fyra sidor får presentera 

sidor ur Mönstrens bok. Förutom att det beskrivs med ord, förklaras det bildligt med små 

trekantiga symboler, olikt placerade på sidorna. På dessa fyra sidor får man en inblick i hur 

Mönstrens bok är uppbyggd och det blir en komplettering till de beskrivande orden. Det är även 

här de olika elementen presenteras och förklaras för första gången, som även de gestaltas bildligt 

med konkreta trekantiga symboler.
100

 Att elementen och Mönstrens bok tydliggörs på detta sätt, 

ger en didaktisk prägel på det hela. Förutom att de beskrivs med ord ger symbolerna en mer 

konkret uppfattning om hur de ser ut, och gör det verkligare. 

Ovan har berättaren i Cirkeln studerats med hjälp av exempel från boken. Som jag nämnde 

ovan är det svårt att identifiera en tydlig berättarröst eftersom handlingen genomgående i boken 

utspelas utifrån någon av karaktärerna. Gérard Genette (1980) menar att berättarperspektivet får 

en djupare dimension om man särskiljer på berättande och synvinkel. Genette utvecklar med att 

skriva att det inte alltid är berättaren som förmedlar handlingen, utan det kan även vara utifrån en 

karaktär, så kallad fokalisering. Fokaliseringen i Cirkeln är genomgående intern eftersom 

berättaren vet lika mycket som fokalisatorn. Berättaren berättar endast vad den givna karaktären 

vet, och undanhåller inte information eller berättar mer än vad karaktärerna vet.
101

 I Cirkeln 

figurerar många karaktärer ändå är fokalisationen tydlig. En övergripande berättarröst är i princip 

odefinierbar, som diskuterades ovan, utan handlingen utspelar sig mestadels utifrån någon av 

karaktärerna. Intern fokalisering introduceras redan i första kapitlet, där man utifrån Elias 

synvinkel får hans död gestaltad. ”Jag älskar er, tänker han samtidigt som den vassa skärvan drar 

det första snittet”,
102

 ”[h]an ser det hända men ingenting känns”,
103

 (min kursivering) är två citat 

som tydliggör att händelserna utspelas utifrån Elias synvinkel eftersom det är han som tänker och 

ser. Även när Rebeckas kraft, att kunna förflytta saker introduceras, berättas det genom Rebecka. 

Hon tänker att det bråk som kommer att ske på scenen, mellan Linnéa och Ida, måste stoppas och 

plötsligt rasar metallbjälken ner som suttit fastskruvad i taket. ”Rebecka ser på dammet som 

fortfarande yr i luften […] [d]et var jag som gjorde det. Det är en helt vansinnig tanke men hon 
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tvivlar inte.”
104

, är också ett citat som visar att händelsen utspelas utifrån Rebeckas synvinkel 

eftersom det som gestaltas skildras från Rebeckas ögon. Båda citaten visar Elias respektive 

Rebeckas tankar vilket en intern fokalisering kännetecknar. 

Som jag nämnde ovan befinner det sig många karaktärer i Cirkeln, där vissa karaktärer 

fokaliseras mer än andra. Ett tydligt exempel är karaktären Ida. Ida är en av de sju utvalda och 

trots att hon har en betydande roll och är närvarande, får man aldrig se handlingen utspelas 

utifrån hennes ögon eller tankar. Ida gestaltas alltid från någon annan karaktär i boken, och 

presenteras aldrig själv. Första gången Ida presenteras är det via Anna-Karin, där första inblicken 

om att Ida är en mobbare gestaltas.
105

 Andra gången skildras Ida genom Rebecka, och så 

fortsätter det genomgående i boken.
106

 De övriga sju utvalda (Elias, Rebecka, Minoo, Vanessa, 

Anna-Karin och Linnéa) är alla fokalisatorer flera gånger i boken. Nikolajeva skriver att den 

karaktär som är fokalisator i en handling, brukar ofta karakteriseras som huvudperson. Om det 

förekommer fler karaktärer som fokaliseras, kan det vara svårt att urskilja huvudpersonen och 

som läsare benämner vi då den som fokaliseras mest som huvudperson. 
107

 Eftersom Ida aldrig är 

fokalisator uppfattas hon inte som en av huvudkaraktärerna, även fast hon också är en av De 

utvalda. Man får heller inte veta vem Ida egentligen är, eftersom hon endast presenteras utifrån 

de övriga karaktärerna. Det gör att du som läsare endast får de övriga karaktärernas synvinkel på 

hur Ida är och hur hon ser ut. 

Temporala strukturer 

Genette påpekar att en dualism finns att förhålla sig till när tidsperspektivet ska studeras. Det 

finns historiens tid, som representerar när händelserna i handlingen utspelar sig, och det finns 

berättelsens tid, hur författaren valt att presentera dessa händelser. Hur händelserna presenteras 

kategoriserar Genette efter termerna ordning, hastighet och frekvens. I min uppsats kommer 

endast ordning och hastighet analyserar i Cirkeln eftersom jag endast finner dessa två 

komponenter intressanta att studera.
108
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Ordning 

Det inledande kapitlet i Cirkeln skildrar när Elias sitter på ett möte i rektorns rum för att utreda 

sin frånvaro i skolan. Det är även i det första kapitlet som scenen när Elias dör utspelar sig som 

sker direkt efter att mötet med rektorn avslutats.
109

 Eftersom läsaren genast kastas in i handlingen 

börjar Cirkeln in medias res. Boken är även skriven kronologiskt, att vi får följa händelserna i 

handlingen från början till slut. Däremot finns det två passager i handlingen där avvikelser från 

den kronologiska handlingen går att urskilja. Dessa två tidsavvikelser utspelas som en dröm samt 

ett minne i Cirkeln. I kapitlen 2 och 7 kan man urskilja analepser i form av en dröm där de första 

scenerna i dessa två kapitel utspelar sig under 1600-talet. I dessa scener får man följa en flicka 

som blivit fångad och är på väg att bli dödad. Till en början står det inte explicit utskrivet att 

handlingen utspelar sig under 1600-talet utan detta förklaras senare i handlingen. Men som läsare 

får du en insikt om att handlingen utspelar sig i en annan tid eftersom ord som fackelsken, sköka, 

kätting och pöbel förekommer. Det är i kapitel 30 som det förklaras att scenerna i kapitel 2 och 7 

utspelar sig under 1600-talet eftersom rektor Adriana förklarar inför De utvalda att detta är en 

dröm och att flickan i drömmen också var en utvald häxa som levde under 1600-talet. Det är 

även i kapitel 30 rektorn förklarar att den person som pratade genom Ida i kapitel 10 (när Ida 

svävade i luften och talade om De utvaldas uppdrag) är flickan från 1600-talet.  

Den andra anakronin är också en analeps som utspelar sig i sista scenen i kapitel 57. I den 

utspelade scenen fylls karaktären Minoo av läraren Max tankar, känslor och allt som han har 

upplevt i sitt liv. Genom ett nytt sinne, som Minoo aldrig tidigare upplevt, strömmar Max själ där 

hans tankar och känslor strömmar genom Minoo. Minoo kan nu se och känna Max tankar och 

känslor och likt ett minne utspelar sig detta i Minoos huvud. Författarna Strandberg och 

Bergmark Elfgren har valt att gestalta minnet i den löpande texten i ett fristående stycke med 

rubriken ”Minnen”
110

. Sedan gestaltas Max minne i Minoos huvud där hela bokens handling 

utspelas. Precis som när man spolar tillbaka en film har författarna valt att skildra minnet 

baklänges och som läsare får man många svar på de händelser som utspelat sig i handlingen.
111

 

Nikolajeva påpekar att anakronier i from av prolepser är ovanligt förekommande i litteraturen 

i allmänhet, men däremot är det vanligt förekommande i fantasyskildringar. Nikolajeva skriver 
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att i fantasy är det vanligt att prolepser förekommer i form av förutsägelser, så kallade 

profetior.
112

 En profetia förekommer i Cirkeln, som introduceras första gången av vaktmästaren 

Nicolaus i kapitel 10. Den enda information om profetian Nicolaus berättar om är att det finns en 

utvald, men som senare i kapitlet uppenbarar sig vara sju utvalda. En mer explicit förklaring ger 

rektorn i kapitel 27 som citatet visar: ”[p]rofetian talar om en Utvald, som kommer att väckas för 

att skydda världen när en främmande ondska försöker ta sig igenom hinnan, in i vår 

verklighet.”
113

 Precis som Nikolajeva nämner, är det vedertaget känt att profetior ska uppfyllas. 

Citatet visar på att en främmande ondska kommer att komma och det är De utvaldas uppdrag att 

hindra detta. Eftersom profetian ger en föraning om vad som kommer att hända i framtiden 

förekommer det en proleps i Cirkeln. 

Hastighet 

I en berättelse kan hastigheten i en berättelse studeras. Hastighet är berättelsens rytm, där 

författaren väljer under vilken tidsperiod händelser i handlingen ska utspela sig. Det finns två 

aspekter att förhålla sig till när man studerar hastighet i en text, historiens längd (om det utspelar 

sig under ett år, en månad, en vecka) samt berättelsens längd (antalet sidor), detta fenomen kallas 

för anisokronier.
114

 I fallet med Cirkeln utspelar sig handlingen under nästan ett år och boken har 

516 sidor, vilket innebär att historiens tid är längre än det tar att berätta den. 

Om berättelsens tid är kortare än historiens tid, förekommer det ellipser skriver Genette 

(1980). I Cirkeln förekommer bestämda ellipser i och med att det finns tydliga tidsmarkörer.
115

 

Första delen av boken utspelar sig på höstterminen och i tredje delen introduceras vintern. 

Exempelvis introduceras vintern med att det tydligt står i texten att de första snöflingorna 

faller
116

 och en scen i handlingen utspelar ett luciaframträdande i skolan.
117

 Det avslutande 

kapitlet introducerar sommaren med en skolavslutning och på så vis får läsaren veta att nästan ett 

år passerat. Men att ett år passerat står även utskrivet under scenen när De utvalda samlats inför 
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rektor Adriana innan skolavslutningen. Då står det utskrivet att Vanessa tänker att ett år snart har 

passerat efter att Elias gått bort.
118

 

Förekomsten av explicita ellipser (att en tid i historien pågått utan att ha tagit någon tid av 

berättelsen) finns i exemplet ”’Shit’, hör hon Ida säga. ’Vi har hållit på i två timmar’”,
119

 eller 

”[h]on har lyckats undvika honom sedan den där eftermiddagen vid viadukten.”.
120

 Här sker 

händelser under en tid som är längre än det tar att berätta, man läser det snabbare än vad tiden 

anger. Förutom explicita ellipser kan även hypotetiska ellipser förekomma. Hypotetiska ellipser 

är avvikelser i berättelsen där tiden är omöjlig att lokalisera och skiljer sig från historiens tid, 

men som senare förklaras i berättelsen.
121

 Som jag nämnde tidigare sker en tidsavvikelse i 

kapitlen 2 och 7, där tidsangivelsen inte explicit står i texten, men som läsare förstår man att det 

utspelar sig under en annan tid. Detta är exempel på hypotetisk ellips, eftersom det i stunden det 

läses inte avslöjas att det utspelar sig på 1600-talet men det förklaras senare i kapitel 30.
122

 

Sammanfattande slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att analysera berättelsemönster, fantasy, i Cirkeln samt att 

analysera ungdomsromanen ur ett narratologiskt perspektiv, där berättarperspektiv, fokalisering 

samt temporala strukturer har undersökts. 

Fantasy har skildrats på många olika sätt i Cirkeln där det mest framträdande är att 

huvudkaraktärerna är häxor med magiska krafter. Johansson menar att det är vanligt att 

karaktärer i fantasylitteratur är utvalda och till en början omedvetna om sina speciella 

egenskaper.
123

 I Cirkeln är det extra tydligt att Elias, Rebecka, Minoo, Vanessa, Anna-Karin, 

Linnéa och Ida är utvalda eftersom de omnämns som De utvalda i berättelsen. 

Förekomsten av parallella världar, där handlingen utspelas både i den primära verkliga 

världen och den magiska sekundära världen, förekommer inte i Cirkeln. Istället förekommer de 

magiska inslagen i den primära verkliga världen samt att övriga existerande världar endast 

omnämns i den primära världen. När handlingen aldrig utspelas i den sekundära magiska 

världen, utan endast omnämns i den primära verkliga världen kallas det för implicit värld menar 
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Nikolajeva.
124

 Exempelvis berättar rektor Adriana i den primära världen, för De utvalda, om de 

onda demonerna som försöker ta sig in i deras värld och det är även i den primära världen rektor 

Adriana berättar att andra världar än deras egen existerar. I och med att det är en implicit värld 

som utspelas i Cirkeln förekommer det heller ingen magisk passage mellan de parallella 

världarna som Boglind och Nordenstam skriver är vanligt förekommande i fantasylitteratur.
125

 

Det är endast rektor Adriana, och ingen annan karaktär i boken, som omnämner att andra 

världar än De utvaldas verklighet existerar. Rektor Adriana är därmed den enda kontakten mellan 

verkligheten och de övriga världarna i boken eftersom det är hon som berättar om de övriga 

existerande världarna samt att hon är en del av Rådet och det magiska samhället. Eftersom det är 

Adriana som berättar om att andra världar existerar inför De utvalda figurerar rektor Adriana 

även som handlingens budbärare. Nikolajeva skriver att det är vanligt med budbärare i 

fantasylitteratur och det är inte ovanligt att budbäraren introducerar ett magiskt objekt.
126

 

Därmed figurerar rektor Adriana Lopez som bokens budbärare eftersom det är via Adriana som 

De utvaldas uppdrag förklaras och det är via Adriana De utvalda får veta att de är häxor med 

magiska krafter. Adriana Lopez tilldelar även De utvalda varsin magisk bok, Mönstrens bok, som 

figurerar som ett magiskt objekt i romanen. 

Nikolajeva nämner också att djur som beter sig annorlunda är vanligt förekommande i 

fantasylitteratur. I Cirkeln figurerar familiaris, vilket innebär att en häxa kan ha en förbindelse 

med ett djur som fungerar som häxans extra ögon. Rektor Adriana och vaktmästaren Nicolaus är 

de två karaktärer i handlingen som har en förbindelse med ett djur. Adrianas familiaris figurerar i 

handlingen som en korp och Nicolaus familiaris figurerar i handlingen som en katt. 

När jag har studerat berättarperspektivet i Cirkeln har jag kunnat urskilja en begränsad 

allvetande berättare som skiftar perspektiv och som kan hoppa mellan olika karaktärers känslor 

och tankar. Till exempel får man inte bara följa en karaktärs handlanden, tankar och känslor utan 

berättaren skiftar med att gå in i olika karaktärer genomgående i ungdomsromanen. Berättaren i 

Cirkeln befinner sig alltid på den diegetiska nivån men däremot varierar berättarens förhållande 

till den diegetiska nivån i boken. I det flesta fall är berättaren homodiegetisk eftersom berättaren 

många gånger sammanfaller med någon av bokens karaktärer men i vissa passager går det att 
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urskilja en heterodiegetisk berättare där berättaren inte sammanfaller med någon karaktär och 

istället är allvetande. Exempelvis uppträder en heterodiegetisk berättare i de första styckena i 

kapitlen 4 och 8. I dessa inledande stycken går det att urskilja en utomfiktiv berättare eftersom 

berättaren inte sammanfaller med någon av bokens karaktärer. I andra förekommande fall där det 

går att urskilja en berättarröst, som inte sammanfaller med någon av bokens karaktärer, är i vissa 

av Cirkelns miljöbeskrivningar. Nikolajeva menar att när miljöer i en berättelse beskrivs måste 

det göras från en berättare, om det inte är via någon av bokens karaktärer. Även när replikerna 

beskrivs av berättaren och berättaren förklarar hur de uttrycks figurerar en utomstående berättare 

menar Nikolajeva.
127

 

För att ytterligare konkretisera berättarens förhållande till berättelsen går det att urskilja en 

intradiegetisk-homodiegetisk berättare i Cirkeln. Nikolajeva menar att vid förekomsten av en 

intradiegetisk-homodiegetisk berättare är det inte ovanligt att man som läsare uppfattar att 

synvinkeln och berättarinstansen sammanfaller. Eftersom synvinkeln och berättarinstansen 

mestadels sammanfaller i Cirkeln går det att klassificera berättaren som intradiegetisk-

homodiegetisk.
128

 

Fokaliseringen i Cirkeln är intressant att studera eftersom det figurerar många karaktärer i 

berättelsen. Eftersom det genomgående närvarar en intradiegetisk-homodiegetisk berättare 

sammanfaller oftast berättaren med en av karaktärerna och det går att urskilja en intern 

fokalisering. Av alla de sju karaktärerna i De utvalda är alla utom karaktären Ida fokalisator 

någon gång i berättelsen. Ida är en betydande karaktär som närvarar genomgående i hela 

handlingen men är aldrig fokalisator. I boken utspelas aldrig handlingen utifrån Idas ögon eller 

tankar och som läsare får du aldrig läsa om Idas känslor. Det är utifrån övriga karaktärer man får 

lära känna Ida och det är utifrån andra karaktärer hennes beteende och utseende presenteras. Att 

Ida aldrig är fokalisator gör att man aldrig lär känna den riktiga karaktären Ida utan som läsare 

får du endast lära känna henne utifrån de andra karaktärerna. Det känns även som om Ida 

närvarar i mindre utsträckning trots att hon figurerar genomgående i Cirkeln. Att Ida aldrig är 

fokalisator tydliggör också att berättaren är begränsad allvetande eftersom den endast växlar 
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mellan vissa centrala personer och inte alla karaktärer som figurerar i handlingen, som 

Nikolajeva påpekar.
129

 

 Den sista frågeställningen i denna narratologiska undersökning var att besvara vilka 

temporala strukturer som finns i Cirkeln. Redan på första sidan kastas läsaren in i handlingen och 

i likhet med många andra berättelser börjar även Cirkeln in medias res. Sedan utspelas 

handlingen i kronologisk ordning förutom i två passager där det går att urskilja anakronier. Dessa 

två tidsavvikelser förekommer som två analepser, som Genette beskriver är när händelser i 

berättelsen återberättas i efterhand.
130

 De två analepser som förekommer i Cirkeln figurerar i 

form av en dröm och i form av ett minne. De två första scenerna i kapitlen 2 och 7 utspelar en 

händelse som sker under 1600-talet och som senare i berättelsen förklaras är en dröm som har 

hänt på riktigt. I och med att en händelse återberättas och som avviker från den kronologiska 

ordningen, figurerar det en analeps. Den andra analepsen i form av ett minne figurerar i kapitel 

57 när karaktären Minoo får förmågan att kunna se läraren Max minne genom hennes egna 

tankar. Minnet är en rad händelser som skett både innan berättelsens tid och händelser som hänt 

tidigare i handlingen. 

Även prolepser finns i Cirkeln och Nikolajeva skriver att prolepser inte är ovanligt 

förekommande i barnlitteratur och att det är framförallt vanligt i fantasylitteratur. Framförallt 

förekommer prolepser i form av att de figurerar i handlingen som profetior.
131

 I Cirkeln omtalas 

en profetia för första gången av vaktmästaren Nicolaus i kapitel 10 som inför De utvalda berättar 

att profetian snart kommer att slå in vilket innebär att de onda demonerna är på väg som De 

utvaldas måste bekämpa. När en profetia omnämns i berättelsen är det vedertaget känt att det är 

någonting som kommer att uppfyllas tillägger Nikolajeva. Eftersom en profetia siar om 

framtiden figurerar prolepser i Cirkeln. 

En annan temporal struktur som figurerar i Cirkeln är förekomsten av ellipser. I Cirkeln 

figurerar bestämda ellipser eftersom det genomgående i boken finns tydliga tidsmarkörer. 

Tidsmarkörerna tydliggörs framförallt i bokens miljöbeskrivningar när man som läsare 

exempelvis får läsa om de första snöflingorna som faller eller när det är skolavslutning. 
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Det går även att urskilja explicita ellipser i Cirkeln, när en tid från historien pågått utan att det 

drabbat berättelsens tid. Ett tydligt exempel är i kapitel 47 när Ida berättar inför Minoo, Vanessa 

och Linnéa att två timmar plötsligt passerat. Här har två timmar av historiens tid passerat, men 

det har inte tagit någon tid från berättelsen. 

Som jag nämnde inledningsvis skulle min undersökning studera om det gick att urskilja ett 

förändrat berättargrepp i dagens ungdomslitteratur som Cirkeln eventuellt kunde exemplifiera. 

Utifrån min narratologiska analys går det att dra slutsatsen att Cirkeln på ett sätt närmar sig 

vuxenlitteraturen eftersom ett mer komplicerat berättande går att finna i och med bokens 

skiftande berättarperspektiv. Både bokens berättarperspektiv och fokalisering exemplifierar ett 

omväxlande och varierat berättande vilket tyder på en tendens att ett mer nyanserat berättande 

går att urskilja. Men min analys är bara ett steg på väg mot mer omfattande studier i svensk 

ungdomslitteratur. Jag anser att det finns stora möjligheter att utveckla den fortsätta forskningen, 

eftersom boken blivit positivt mottagen av erkända litteraturkritiker.
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