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Abstract  

Natali Saume: Fantastiska inledningar: en komparativ motivstudie av inledningar i Robert 

Jordans Sagan om Drakens återkomst och Robin Hobbs Berättelsen om Fjärrskådarna 

(2017). Självständigt arbete, Svenska Va, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap.  

 

Uppsatsens material består av Farornas väg (1992) och Tidens hjul (1993) av Robert Jordan 

och Mördarens lärling (1996) av Robin Hobb. Romanerna inleder fantasysviterna Sagan om 

Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna. Syftet med analysen är att 

undersöka hur författarna introducerar och framställer element som skapar en illusion av en 

fantastisk värld. Uppsatsen är i första hand inte didaktiskt orienterad, men bruket av 

fantasylitteratur i svenskämnet för gymnasieskolan diskuteras också. 

 

Metoden är en komparativ motivstudie, där Jordans och Hobbs framställningar ställs mot 

varandra. Teoretisk utgångspunkt är Mark J. P. Wolfs teoretisering av world-building och 

närmare bestämt hans utveckling av begreppet invention. 

 

Analysen visar att Jordan och Hobb tidigt introducerar och framställer element som skapar 

illusioner av fantasyvärldar relaterat till seriernas världsstruktur, magiska element och epitet 

och karaktärsnamn. Författarna introducerar även element som kan relateras till vår värld. 

Jordans och Hobbs framställningar sker på olika och likartade sätt. Jordan och Hobb liknar 

bland annat varandra i hur de använder betydelsebärande epitet respektive karaktärsnamn, 

men skiljer sig åt då Jordan är tydligare än Hobb i framställningen av magiska element. 

 

Nyckelord: Robert Jordan, Sagan om Drakens återkomst, Robin Hobb, Berättelsen om 

Fjärrskådarna, fantasy, fantasyvärldar, world-building, invention 
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1. Inledning  

En av orsakerna till det ökade intresset för fantasygenren är mediers adaption av fantasy, 

skriver filmvetaren Michael Tapper i Nationalencyklopedin (2017). Det är inte sällan 

storsäljande sviter, som till exempel J.K. Rowlings Harry Potter och J.R.R. Tolkiens 

Härskarringen, filmatiseras, gör succé och således ökar populariteten för genren (Tapper 

2017). 

      Enligt John-Henri Holmberg i Fantasy (1995) utgör bland annat fantasygenrens tematiska, 

litterära och berättartekniska möjligheter en grund för dess spridning (s. 146-147). 

Fantasylitteratur – och skönlitteratur överlag – skapar världar bortom våra egna. Vi ställs inför 

andra folkslag, varelser, myter, miljöer och naturlagar; världar med mysterier, övernaturliga 

skeenden och krafter av oförklarliga slag. Fantasy erbjuder en stunds frihet från verklighetens 

krav och reson, menar Holmberg (s. 228-232). 

      Moraliska ställningstagande, goda kontra onda krafter, människors valmöjligheter och 

konsekvenser och samhällens maktstrukturer är också faktorer som speglas i fantasylitteratur, 

skriver Annika Johansson i Världar av ljus, världar av mörker (1996). Genom väsentliga 

frågor som kan relateras på vår egen tillvaro kan fantasy även närma sig verkliga livet, menar 

hon (s. 132). Människor och känslor är komplexa och det är inte ovanligt att vi reagerar 

känslomässigt till händelser och karaktärers livsöden som inte existerar, men som inte är 

mindre sanningsenliga för det, enligt Holmberg (1995, s. 231). 

      Det finns emellertid inga absoluta sanningar om fantasygenrens dragkraft – fantasy lockar 

och attraherar olika människor av varierande orsaker. Enligt Johansson kan vi få hjälp med att 

undfly vardagens banalitet eller att se världen ur ett annat perspektiv än det egna, det är två 

ingångar av många. Vi kan också läsa fantasy av samma skäl som vi läser böcker 

överhuvudtaget: för att bli underhållna och roade samt för att förkovras (Johansson 2009, s. 

157). Men hur skapar egentligen författare litterära fantasyvärldar som får oss att känna, 

reflektera och existera i vad som kan betraktas som intensifieringar av verkligheten eller 

drömmar? Med utgångspunkt i denna frågeställning är jag särskilt intresserad av hur författare 

av fantasylitteratur introducerar sina fiktiva världar, eftersom en romans inledning inte sällan 

fungerar som en presentation av dess värld.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att identifiera hur författarna Robert Jordan 

(1948-2007) och Robin Hobb (1952-) framställer och skapar fiktiva världar i fantasyserierna 

Sagan om Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna. Jag undersöker hur 

författarna inleder sina fantasysviter eftersom inledningen ofta anslår tonen för verkets värld. 

Jag intresserar mig för element i texterna som bidrar till att skapa illusioner av en fantastisk 

värld. Hur är världarna uppbyggda? Vilka motiv är centrala? är ett par utgångspunkter. 

Följande frågeställningar ska besvaras i uppsatsen:   

 

• Hur framställer och introducerar Robert Jordan och Robin Hobb fantasyvärldar i 

Sagan om Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna?  

 

• Hur skiljer sig och/eller liknar Jordans och Hobbs sätt att skapa och framställa 

fantasyvärldar i Sagan om Drakens återkomst och Berättelsen om Fjärrskådarna? 

 

Min undersökning är i första hand inte didaktiskt orienterad men en didaktikrelaterad 

diskussion, utifrån mina resultat och gymnasieskolans kursplan, kommer att presenteras. 

Följande frågeställning är central i den didaktiska diskussionen:  

 

• Vad kan legitimera bruket av fantasylitteratur som läromedel och analysobjekt i 

gymnasieskolan och hur kan fantasylitteratur användas i gymnasieskolan? 

 

3. Disposition  

Uppsatsen är disponerad enligt följande: närmast kommer en presentation av Robert Jordans 

Farornas väg och Tidens hjul och Robin Hobbs Mördarens lärling. Romanerna inleder Sagan 

om Drakens återkomst (1992-2012) respektive Berättelsen om Fjärrskådarna (1996-1998). 

Därefter presenteras tidigare forskning, som relateras till fantasygenrens utformning, litterära 

fantasyvärldar och fantasys roll i pedagogiska kontexter. Teori och metod diskuteras sedan.  

      Härnäst följer ”Bakgrund”, med fokus på fantasygenrens historiska rötter och olika 

definitioner och indelningar. Den huvudsakliga tanken med avsnittet är att framhäva genrens 

komplexitet och olika forskares och författares sätt att beskriva genren. Det följs av en 

närmare undersökning av prologen till Farornas väg (Jordan) och det inledande kapitlet till 
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Mördarens lärling (Hobb), samt en komparation av författarnas framställningar. Uppsatsen 

avslutas med en didaktikrelaterad diskussion i anknytning till mina slutsatser. 

4. Material och avgränsningar  

4.1 Material 

Den amerikanske pseudonymen Robert Jordan, eller James Oliver Rigney Jr. som han 

egentligen heter, är känd för den omfångsrika och bästsäljande fantasyserien The Wheel of 

Time, 1990-2013. Jordans svit inleds med The Eye of the World, och originalserien består av 

14 volymer1 och en prequel2. Efter Jordans bortgång avslutade den amerikanske författaren 

Brandon Sanderson (1975-) seriens tre sista delar. Sagan om Drakens återkomsts första elva 

böcker översattes till svenska från och med 1992, och delades in i två delar vardera. Farornas 

väg (1992) och Tidens hjul (1993) motsvarar originalseriens första del. I den här studien 

berörs Sagan om Drakens återkomst ur ett helhetsperspektiv. Seriens första del, Farornas väg 

och Tidens hjul, och närmare bestämt dess prolog är däremot i fokus. 

      På grund av att jag inte haft tillgång till alla böcker av Sagan om Drakens återkomst 

använder jag mig av två handböcker i analysen av Jordans romaner. The World of Robert 

Jordan's The Wheel of Time (2000) är författad av Robert Jordan och Teresa Patterson. The 

Wheel of Time Companion (2015) är skriven utifrån Jordans anteckningar. Redaktörer är 

Robert Jordan, Harriet McDougal, Alan Romanczuk och Maria Simons.  

      Margaret Astrid Lindholm Ogden är en amerikansk författare som använder flera 

pseudonymer. Hennes största genombrott kom med namnet Robin Hobb och The Realm of the 

Elderlings, även kallad The Farseers, Fjärrskådarna eller Berättelsen om Fjärrskådarna. 

Samlingen består av fem omfångsrika serier – fyra trilogier och en tetralogi. Tre av serierna – 

The Farseer Trilogy, The Tawny Man Trilogy och The Fitz and the Fool Trilogy – knyts ihop 

av samma huvudkaraktär och handling. The Liveship Traders Trilogy och The Rain Wild 

Chronicles kan ses som fristående serier eller komplementerande serier till de övriga. 

      Den första serien i Berättelsen om Fjärrskådarna går under namnet The Farseer Trilogy 

(1995-1997). Den svenska översättningen heter, i likhet med samlingsnamnet, Berättelsen om 

Fjärrskådarna och består av Mördarens lärling (1996), Vargbroder (1997) och Mördarens 

jakt 1 och 2 (1998). I den här uppsatsen använder jag Berättelsen om Fjärrskådarna för att 

                                                 
1 Johansson, A. (2009). Världar av ljus, världar av mörker: Om fantasy. 3. uppl., s. 85, s. 222. Jordan ämnade 

skriva 12 delar. Efter att författaren avlidit i svår sjukdom beslöt änkan, Harriet, att Brandon Sanderson skulle 

avsluta serien. På grund av omfånget har Sanderson kommit att dela in volym 12 i tre delar. 
2 En prequel lanseras som en efterföljare, men utspelar sig i själva verket före originalet.  
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beskriva Hobbs första serie, med undantag vid referenser till författare och forskare som 

använder namnet för att beskriva samlingen. Serien Berättelsen om Fjärrskådarna belyses i 

övergripande drag i uppsatsen. Mördarens lärling och närmare specifikt kapitel ett är däremot 

i fokus.  

      I den här uppsatsen refererar jag till Jordans The Eye of the World och Hobbs The Farseer 

Trilogy, motsvarande Assassin's Apprentice (1995), Royal Assassin (1996) och Assassin's 

Quest (1997). Jag hänvisar inte direkt till de engelska originalutgåvorna i analysen, utan 

endast till Jordans och Hobbs bruk av versaler i originalen. En vidare förklaring presenteras i 

”Disposition av analys”. 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

I likhet med många andra litterära genrer utvecklas och förändras fantasygenren. Idag finns en 

uppsjö av fantasyserier- och romaner i en rad olika underkategorier eller subgenrer. Robert 

Jordans och Robin Hobbs serier är utgivna under 1990- och 2000-talen, och är alltså relativt 

samtida. Sagan om Drakens återkomst och Berättelsen om Fjärrskådarna klassificeras inte 

sällan med likartade kategorier och inom samma subgenrer till fantasygenren, vilket är en av 

anledningarna till att just dessa två serier behandlas i den här studien. En vidare diskussion av 

olika sätt att beskriva fantasygenren finns i ”Bakgrund”. 

      Fantasyromaner inleds inte sällan av en prolog, en upptakt i form av exempelvis en 

händelse eller profetia. I C-uppsatsen ”Den fantastiska inledningen” (2014) analyserar 

Kristina Starlander första kapitlet i ett antal fantasyromaner, eftersom undersökningens alla 

utvalda verk inte har prologer. Hon anser att verkens presentationer tar sina egentliga början i 

kapitel ett (s. 7). Jag anser att prologer är viktiga för en författares världsskapande. Prologer 

kan utnyttjas för olika syften, men tillåter författare att på ett allmänt plan introducera 

fenomen, motiv, stämningar eller handling. I den här studien koncentrera jag mig därför på 

Jordans prolog och kapitel ett i Hobbs roman.  

      Jag utgår från svenska utgåvor i den här uppsatsen. Den främsta anledningen till att 

svenska översättningar nyttjas är för att undersökningens resultat ska relateras till didaktiska 

aspekter och klassrumspraktiker i svenskämnet för gymnasieskolan. Uppsatsen är inte 

didaktiskt orienterad, men mina förhoppningar är att studiens didaktikrelaterade konklusioner 

ska kunna brukas eller bidra till inspirerande idéer i pedagogiska sammanhang. 

      Jordan och Hobbs fantasysviter marknadsförs och placeras på liknande sätt, vilket också 

motiverar materialvalet. På kommunala bibliotek i Örebro län placeras Sagan om Drakens 

återkomst och Berättelsen om Fjärrskådarna på avdelningen ”Hce – Fantasy”, det vill säga 
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fantasyromaner och -noveller för vuxna (Örebro bibliotek 2017). 

      Adlibris och Bokus, två svenska nätbokhandlare, marknadsför författarnas serier relativt 

likartat. Förlagen Storysides, Tor Books och Orbits utgåvor av Sagan om Drakens återkomst 

respektive The Wheel of Time kategoriseras via Bokus (2017) som ”Fantasy”. HarperCollins 

och Spectra Books utgåvor av Hobbs serier sorteras också in under ”Fantasy”. Samtliga 

utgåvor står utan åldersspecifikationer. Adlibris (2017) marknadsför HarperCollins och 

Spectra Books utgåvor av Hobbs serier och Tor Books och Orbits utgåvor av Jordans serie 

som ”Fantasy”. Vidare kategoriserar Adlibris Storysides ljudutgåvor av Sagan om Drakens 

återkomst bland ”Fantasy” och ”Science fiction”. Inte heller Adlibris anger någon 

rekommenderad läsålder. 

      Jordans och Hobbs serier ”ska” och kan med andra ord inbjuda en vuxen publik, även om 

serierna naturligtvis också kan attrahera en yngre läsarpublik. Jag anser att det värt att påpeka 

att serierna placeras och marknadsförs relativt lika i förhållande till varandra i Örebro läns 

kommunala bibliotek respektive Adlibris och Bokus eftersom jag vill undersöka litterära 

fantasyverk som till synes verkar lika. Det är möjligt att argumentera för att uppsatsens analys 

skulle kunna bli mer varierande och dynamisk om jag i stället utgått från fantasyserier med 

påtagligare skillnader ifråga om exempelvis hypotetisk publik och genretillhörighet. 

Starlander vill täcka ett brett spektrum inom fantasygenren och väljer därför romaner som 

kategoriseras inom olika typer av underkategorier (2014, s. 6). Jag anser istället att det kan 

vara en fördel att studera litterära fantasyserier som till synes verkar lika, men som inte 

nödvändigtvis är det sett till författarnas introduktioner och uppbyggnad av sina fiktiva 

världar. 

     Serierna är bästsäljande och har alltså en stor läsekrets – det är också en viktig faktor för 

den här uppsatsens urval. Jag ämnar däremot inte argumentera för vilka tillvägagångsätt och 

litterära tekniker som är bäst lämpade för exponera att fantasyvärldar. Jag ämnar inte heller 

genrebestämma fantasysviterna utifrån de subgenrer eller underkategorier av fantasy som 

presenteras i ”Bakgrund”.       

 

5. Forskningsläge 

Idag finns ett stort utbud av forskning relaterat till fantasygenrens utformning, fantasyvärldars 

uppbyggnader och strukturer samt fantasys roll i pedagogiska sammanhang. Följande 

forskningspresentation ger en inblick i några av de forskningsinriktningar som finns i 

avhandlingar och handböcker som berör litterära fantasyvärldars konstruktioner samt fantasy i 
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undervisning. Studier som behandlar hur författare av litterär fantasy skapar fiktiva världar 

lyfts också fram i forskningspresentationen.  

      All forskning som presenteras i det här avsnittet används emellertid inte i min 

undersökning. Tanken med genomgången är att belysa att det finns varierande sätt att se på 

fantasygenren och fantasylitteratur.  

 

5.1 Avhandlingar, handböcker och populärlitteratur  

Litteraturvetaren Farah Mendlesohn studerar fantasygenren utifrån retoriska och språkliga 

konstruktioner och byggstenar i Rhetorics of Fantasy (2008). Mendlesohn har inte som 

ambition att definiera fantasy, utan anser att det finns ett behov av komparativa granskningar 

av litterära fantasyverk bortom studier av tematiska och metaforiska element. Enligt 

Mendlesohn kan studiet av strukturella byggstenar och retorik bidra till att skapa förståelse för 

hur texter blir fantasy eller hur fantastiska element införs i en text (s. 11-14). Hon poängterar 

att det bör finnas en dialog mellan författare och läsare för att konstruera ”[…] a sense of 

wonder, that it is a fiction of consensual construction of belief” (Mendlesohn 2008, s. 11). 

      I avhandlingen The Magic Code (1988) undersöker litteraturvetaren Maria Nikolajeva 

magiska inslag i fantasylitteratur för barn, huvudsakligen brittisk publicerad litteratur (s. 18). 

Nikolajeva skriver att en majoritet av studier av barnlitteratur och fantasy utgår från 

exempelvis historiska överblickar, motiv och mönster, etik och moral, symboler, allegorier 

eller läsares respons på (fantasy)litteratur. Nikolajeva vill därför skapa en typologi för 

magiska komponenter, baserad på deras narrativa funktioner. De narrativa enheterna kallar 

hon för fantasemes, vilket motsvarar återkommande narrativa element i fantasygenren (s. 20-

23). I bokens fem huvudkapitel, ”The Magic Law”, ”The Magic Space”, ”The Magic Time”, 

”The Magic Passage” och ”The Magic Impact”, presenterar Nikolajeva en genomgång av de 

mest framträdande strukturerna i det undersökta materialet (Nikolajeva 1988, Table of 

Contents).  

      I Building Imaginary Worlds (2012) studerar kommunikatören Mark J. P. Wolf imaginära 

världar i olika medier och han teoretiserar begreppet world-building. World-building är en 

mänsklig aktivitet som på olika sätt konstruerar imaginära världar, enligt Wolf. World-

building består av exempelvis barns påhittade fysiska och mentala lekvärldar, men också 

litterära och virtuella världar samt rollspel och brädspel (s. 3-4). Med stöd från J.R.R. Tolkien 

utgår Wolf från ”primary world”, motsvarande vår egen värld, och ”secondary world”, 

motsvarande sekundära världar som skiljer sig ontologiskt från vår värld (s. 380-381).  
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      Wolf skriver att egenskaperna invention, completeness och consistency behövs för att 

skapa, hålla ihop och skilja sekundära världar från vår primära värld. Han menar att 

egenskaperna också är nödvändiga i utformningen av intressanta och trovärdiga 

sekundärvärldar (2012, s. 33). Invention avser fiktiva element som skiljer sig från vår primära 

värld (s. 378). Det är exempelvis skillnader inom språk, kultur, zoologi, biologi och historia 

(s. 34). Completeness syftar till i vilken grad sekundärvärldar tillhandahåller förklaringar och 

detaljer till publiken som är nödvändiga för att skapa en praktisk och genomförbar värld. Det 

handlar om sådant som exempelvis mat, husrum, kläder, ekonomiska strukturer och 

styrelseskick (s. 38-39). Consistency är graden av detaljer i sekundärvärldar som är 

trovärdiga, genomförda och utan motsägelser (s. 43). Jag återkommer till Wolf i ”Teori och 

metod”. 

      I Wonderbook (2013) introducerar författaren Jeff VanderMeer några riktlinjer i skapandet 

av fiktiva litterära världar, med huvudfokus på fantastisk litteratur som exempelvis fantasy, 

science fiction och magisk realism. Handboken lyfter bland annat fram narrativa funktioner, 

inspirationskällor och skrivtekniker (s. xi-xv). Writing Fantasy & Science Fiction (2001) är 

också en handbok där redaktörerna Orson S. Card, Philip Athans och Jay Lake med flera  

författare behandlar speculative fiction, motsvarande science fiction och fantasy. 

Konstruktioner av fiktiva världar, magi-lagar, klädkoder och fantasykulturer är några områden 

som diskuteras (s. 2-3). 

      Författaren Annika Johansson skriver i Världar av mörker, världar av ljus (1996, 2000 & 

2009) om skräck- och fantasylitteraturens historia, byggstenar, motiv, karaktärsdrag och 

författare. I En guide till fantasy (2000) presenterar författaren Steven Ekholm fantasygenrens 

historiska bakgrund, motiv, teman och subgenrer. Författaren John-Henri Holmberg behandlar 

liknande punkter i Fantasy (1995). Litteraturvetaren Anders Öhman vill ge en mer nyanserad 

bild av populärlitteratur i Populärlitteratur (2002) och redogör bland annat för olika genrer, 

däribland fantasy. I varje kapitel utreder Öhman genrens historiska rötter och egenart, och 

exemplifierar med två romananalyser. 

 

5.2 Studentuppsatser 

I C-uppsatsen ”Levande världar” (2016) undersöker David Nilsson berättartekniska och 

stilistiska drag i följande fantasyromaner: The Name of the Wind (2007)3 av Patrick Rothfuss, 

                                                 
3 Libris. (2017). Patrick Rothfuss - Name of the Wind. Nilsson utgår från Orion Books e-bok av The Name of the 

Wind, 2010. Originalet lanserades 2007. https://libris.kb.se/bib/11393316 [Hämtad 2017-12-22]. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flibris.kb.se%2Fbib%2F11393316&h=ATMbrf5Q_ytn0NkxAKhYd8JY4mRglRJB_i7GhxFsqXhI6asOuPHhjjZ8T8CTo0I9IvM9QWe0gLKn4s7mGREui5FYcdN5pP9A9ppVgwpRAWbVV-mepBZrgDKJIyy60-BfQgo2ATWlD4YRbhNKeK0
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Mistborn: The Final Empire (2006) av Brandon Sanderson och The Lies of Locke Lamora 

(2006) av Scott Lynch. Nilsson ämnar identifiera hur fantasyförfattarna skapar fiktiva världar 

som känns levande, trovärdiga och verkliga (s. 1-3)4. Konceptet worldview kontra storyview 

är en väsentlig utgångspunkt i studien och avser skillnaden mellan författares kännedom om 

sin egenskapade värld och karaktärers kunskaper om samma värld. Övriga punkter som 

belyses i förhållande till trovärdiga fiktionsvärldar är exempelvis intern konsekvent logik och 

kausalitet (s. 6-8).  

      Nilsson menar att de aktuella författarnas tekniker bygger på följande: en balans mellan 

fantastiska och mundana inslag, användning av medvetna perspektiv som exponerar världarna 

utifrån karaktärer samt viljan att skapa en illusion av att de fiktiva världarna existerar utanför 

volymernas gränser. Enligt Nilsson skapar dessa övergripande principer en formel som kan 

nyttjas för att bilda trovärdiga och levande världar inom fantasy, men också i skönlitteratur i 

allmän bemärkelse (2016, s. 27-28). 

      I C-uppsatsen ”Den fantastiska inledningen” (2014) analyserar Kristina Starlander 

fantasyromaners inledningar via ett narratologiskt perspektiv. Starlanders syfte är att utröna 

om det finns specifika mönster och berättartekniska grepp som är gemensamma för flera olika 

typer av fantasyverk5. Hon utgår från språkvetaren William R. Irwins definition och 

teoretisering av fantasy, där den retoriska övertygelsen är central. Starlander skriver, med stöd 

från Irwin, att författare måste lyckas skapa tilltro och övertygelse hos läsaren, för att denna 

ska kunna acceptera det ”omöjliga” inom fantasy där fiktion ska framstå som fakta. 

Starlanders narratologiska begreppsapparat är hämtad från narratologen Meir Sternberg (s. 2-

4, 7).  

      Starlanders studie behandlar sex verk, däribland Robert Jordans The Eye of the World 

(1990) (2014, s. 7). Enligt Starlander har de romaner hon undersökt följande mönster 

gemensamt: ett tidigt etablerande av fantastiska element, en vändpunkt eller förändringspunkt, 

expositional gaps som avser luckor som fylls allt eftersom handlingen fortskrider samt ett spel 

mellan författare och läsare (s. 30). Spelet går ut på att läsaren ska bli delaktig i verket. 

                                                 
4 Nilssons uppsats är inte korrekt paginerad och jag har därför paginerat den. Nilssons sidnummer framkommer 

endast i ”Innehållsförteckningen”, där uppsatsens ”Inledning” motsvarar sida 4 och ”Litteratur- och 

källförteckning” motsvarar sida 31. Problemet är att Nilsson inte förhåller sig korrekt till sina numrerade sidor. 

Jag har därför numrerat ”Inledning” som sidnummer 1 och ”Litteratur- och källförteckning” som sidnummer 28. 

Hela uppsatsen utgörs av sidorna 1-29.  
5 Starlander, K. (2014). ”Den fantastiska inledningen”, s. 6-7. Starlander undersöker The Hobbit (1937) av J.R.R 

Tolkien, The Colour of Magic (1983) av Terry Pratchett, The Eye of the World (1990) av Robert Jordan, Harry 

Potter and the Philosopher’s Stone (1997) av J.K. Rowling, Dead Until Dark (2001) av Charlaine Harris och 

The Hunger Games (2008) av Suzanne Collins. 
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Starlander hävdar att fiktiva världars fantastiska inslag eller andra förutsättningar som kan 

tyckas avvikande och imaginära måste styras av logik och kontinuitet, så att läsaren inte 

förlorar sin övertygelse om ”verkets trovärdighet” (s. 3). 

      I studentuppsatsen6 ”The Secret World of Harry Potter” (2006) studerar Robin Watts 

”[…] the World in which the story of J. K. Rowlings Harry Potter takes place, the structure, 

narrative and restrictions, in order to place the suite of novels in the tradition of the Fantasy 

genre” (Watts 2006, s. 1). I förhållande till det undersöker Watts olika kategorier som 

exempelvis lagar, platser och varelser samt eventuella logiska luckor. Watts undersöker 

Rowlings sex första böcker i Harry Potter-serien (s. 1-4). 

      Teoretisk och metodologisk grund finner Watts i Maria Nikolajevas The Magic Code 

(1988) och litteraturvetaren Göte Klingbergs De främmande världarna i barn- och 

ungdomslitteratur (1980). Watts skriver att Klingbergs tankegångar utgår från korrelationer 

mellan den verkliga världen och sekundärvärlden, sekundärvärldens koherens samt krav på 

tillfredställande klargöranden och förståeliga sammanhang i anknytning till exempelvis 

tecken och händelser. Enligt Watts föreslår Nikolajeva två huvudsakliga riktlinjer i skapandet 

av fantastisk litteratur: limitations och consistency. Det förra avser att magiska inslag, eller 

dess regelverk, ska vara begränsade. Obegränsade magiska referenser likställs med att allt kan 

hända, vilket hämmar en logisk följdriktighet och riskerar att skapa kaos. Consistency innebär 

att den sekundära världen måste vara begriplig, logisk och kausal (2006, s. 6-7).  

      Watts menar att de inre motsättningarna i Rowlings fiktiva värld är få och i regel för små 

för att störa narrativet och handlingens helhet. Enligt Watts följer Rowling de fantasylagar 

Nikolajeva och Klingberg beskriver. Watts skriver, med stöd från Nikolajeva, att ett alldeles 

för rationellt angreppssätt när det gäller magiska element kan luckra upp fenomenet och 

riskera att upplösa all underhållning. Harry Potters inre logik och trovärdighet kvarhåller oss 

däremot i den fiktiva värld vi sugs in i, enligt Watts (2006, s. 31-32).  

      I C-uppsatsen ”Narren som ögonöppnare” (2016) undersöker Sai Johansson Nordlund 

Robin Hobbs serier Berättelsen om Fjärrskådarna och Den Gyllene Mannen utifrån 

litteraturvetaren Michael Bachtins karnevalteori. Johansson Nordlund skriver att Bachtins 

idéer utgår från medeltidens karnevaler, komiska riter och skådespel. Teorin förklarar 

skrattets makt gentemot medeltidens hierarkier, normer och förbud (s. 4-6). Narren är 

karnevalens mest karaktäristiska figur och ”[…] fungerar som en objektiv sanningssägare som 

humoristiskt eller sarkastiskt får omgivningen att se världen på nytt” (Johansson Nordlund 

                                                 
6 Det finns inga angivelser om uppsatsnivå.  
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2016, s. 5). Karnevalteorin är även utopisk eftersom karnevalen är en alternativ verklighet (s. 

6).  

      Johansson Nordlund skriver att fantasy kan jämföras med karnevalen då läsare kan skapa 

sig alternativa världar genom fiktiva världar. Undersökningens syfte är att redogöra för ”den 

karnevaliska ytan” i Hobbs serier men också att förstå hur en karnevalstudie kan generera nya 

insikter om litteratur och de sociala strukturer, som enligt Johansson Nordlund, finns i 

majoriteten av all litteratur (2016, s. 3-6). 

      Johansson Nordlund menar att Hobbs verk har ett genomgående karnevaliskt tema, där 

förändring och möjligheter till nyskapande är centralt. Vidare skriver Johansson Nordlund, 

med stöd från litteraturvetarna Maria Nikolajeva och Lucie Armitt, att litterär realism 

bekräftar vår värld medan barn- och fantasylitteratur utmanar våra tankar om den genom att 

skapa möjligheter att se världen från nya perspektiv (2016, s. 26-27).  

 

5.3 Fantasy i undervisning  

Antologin Ett trollspö på katedern (2012) ska, enligt litteraturvetarna och redaktörerna 

Helene Ehriander och Maria Nilson, ge kunskaper om fantasygenren, men också tips och råd 

om hur genren kan diskuteras i klassrumspraktiker. Ambitionen är att bygga broar mellan 

akademisk forskning och praktiskt arbete i skolverksamheter och bibliotek (s. 16). En 

väsentlig utgångspunkt är ambitionen att bredda och fördjupa barns och ungdomars läsning. 

Redaktörerna menar att det är möjligt att möta barn via fantasy, bland annat genom att läsarna 

kan identifiera sig och växa med fiktiva karaktärer i förslagsvis J.K. Rowlings Harry Potters 

persongalleri (s. 8-13). 

      Från fabler till manga (2010) ger ett litteraturhistoriskt och didaktiskt perspektiv över 

svensk och översatt barn- och ungdomslitteratur. Genrer som exempelvis fabler, sagor, 

deckare, fantasy och vampyrromaner presenteras i boken. Författarna av boken, didaktikern 

Ann Boglind och litteraturvetaren Anna Nordenstam, hävdar att fantasylitteratur inbjuder sina 

läsare till fiktiva världar där det är möjligt att bearbeta egna drömmar och problem. 

Författarna menar att fantasygenren även bidrar till att skapa en mer fantasifull dimension i 

tillvaron, vilket kan utnyttjas på varierande sätt i pedagogiska övningar (s. 280).  

      Litteraturvetaren Malin Alkestrand hävdar, med stöd från J.R.R. Tolkien, att 

fantasylitteratur hjälper oss att betrakta självklarheter eller sådant vi annars inte lägger märke 

till i nytt ljus. Denna ögonöppnande funktion gör fantasygenren till ett bra verktyg i skolan. I 

avhandlingen Magiska möjligheter (2016) undersöker därför Alkestrand hur fantasylitteratur 

kan fungera som en utgångspunkt för grund- och gymnasieskolans värdegrundsarbete kring 
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demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald. Alkestrand arbetar med och 

analyserar fantasylitteratur av flera orsaker. Alkestrand behandlar fantasylitteratur för att 

genren under de senaste decennierna nått ut till en stor publik. Alkestrand vill erbjuda nya 

perspektiv inom svensk litteraturdidaktisk forskning. Hon menar att det på svenska inte finns 

avhandlingar som sätter relationer mellan fantasylitteratur och värdegrundsarbete i fokus. 

Fantasygenren kan även gestalta aspekter av verkligheten på annorlunda sätt än realistisk 

litteratur eftersom fantasylitteratur, enligt Alkestrand, skildrar världar där det ”omöjliga är 

möjligt” (s. 9-12). 

 

6. Teori och metod  

Kommunikatören Mark J. P. Wolf studerar i Building Imaginary Worlds (2012) imaginära 

världar i olika medier och teoretiserar world-building. Som framhållits ovan skriver Wolf att 

world-building är en mänsklig aktivitet som konstruerar imaginära världar. Imaginära världar 

kan bestå av exempelvis ord, bilder och ljud och skiftar inte sällan i omfång; virtuella och 

litterära världar, fysiska och mentala lekvärldar, rollspel och brädspel är några exempel. 

Imaginära världar konstrueras av såväl unga som vuxna och av olika orsaker, skriver Wolf. Vi 

konstruerar imaginära världar för att exempelvis simulera specifika situationer eller händelser, 

återhämta krafter och läka från fysiska eller psykiska skador samt för nöjets skull (s. 2-5).  

      Som tidigare nämnts skiljer Wolf på ”sekundära världar” och vår egen ”primära” värld. 

Wolf menar att invention, completeness och consistency är huvudegenskaper som behövs för 

att skapa, hålla ihop och skilja sekundärvärldar från vår värld (2012, s. 33). I den här 

uppsatsen utgår jag från Wolfs invention som teoretisk utgångspunkt. Jag ämnar inte 

undersöka completeness och consistency, men belyser egenskaperna när jag sammanfattar 

resultaten i ”Analys”. 

      Invention avser (fiktiva) element som på något sätt avviker från vad som förekommer i vår 

värld. Wolf skriver att dessa element indikerar ett verks fiktionsstatus. Invention är med andra 

ord det som gör en sekundärvärld ”sekundär”, enligt Wolf. Wolf anser att invention måste 

presenteras med noggrannhet för att verka trovärdig för publiken samt innehålla ”[…] a 

certain logic to seem real and practical, instead of merely fanciful or random” (Wolf 2012, s. 

34). Invention måste med andra ord ha en logik som verkar praktisk/funktionell och verklig, 

istället för bara fantasifull eller slumpmässig (2012, s. 33-38). 

      Wolf delar in invention i fyra ”realms”, eller sfärer (min översättning), vilka påverkar en 

världs design på olika plan. De fyra sfärerna är den kulturella sfären, den nominella sfären, 

den naturliga sfären och den ontologiska sfären (2012, s. 35-36). En närmare förklaring av 
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Wolfs sfärer redogör jag för i ”Analys”.  

      Jag har för avsikt att genomföra en kvalitativ och komparativ motivstudie. I Litterär teori 

och stilistik (1998) ger litteraturhistorikern Peter Hallberg (1916-1995) en grundläggande 

översikt av olika aspekter på diktkonsten. Stildrag, symbolik, tema, motiv och bildspråk är 

några exempel. Hallberg definierar ”motiv” enligt följande:  

 

I den litteraturvetenskapliga diskussionen brukar termen motiv användas just om någon 

karaktäristisk situation eller bestämd handlingssekvens, frikopplade från ett konkret stoff med 

tillhörande namn och speciella omständigheter i tid och rum osv. 

 

(Hallberg 1998, s. 44) 

Hallberg skriver även att motiv kan ses som ”[…] grundmönster som kan hjälpa oss att se 

sammanhang och […] skärpa blicken för särdrag i handhavandet av samma motiv under olika 

epoker och hos olika skalder” (Hallberg 1998, s. 44). Flera enskilda motiv kan således 

kombineras med varandra och återkomma i olika litterära verk och hos olika författare (1998, 

s. 43-45).  

      I Nationalencyklopedin definierar musikhistorikern Lennart Hall, litteraturvetaren Louise 

Vinge och konsthistorikern Sven Sandström ”motiv” enligt följande: 

Inom litteraturforskningen är motiv term för ett mönster, schema eller ämne för en situation 

eller handling som går att känna igen från ett textställe till ett annat. Motivbeteckningen är en 

abstraktion av det som textens ord gestaltar. En text byggs över många olika motiv, men man 

kan skilja mellan huvud- och sidomotiv (eller grund- och bimotiv).  

 

  (Sandström, Vinge & Hall 2017) 

 

Med motiv menar jag grundmönster, element eller ämnen som är karaktäristiska i specifika 

eller återkommande sekvenser. I följande uppsats ämnar jag närmare bestämt undersöka 

motiv – oberoende av om det rör sig om huvud- eller sidmotiv – som anses grundläggande för 

fantasygenren och som bidrar till att skapa illusion av fantasyvärldar. När det gäller vad som 

kan betraktas som typiskt för fantasy utgår jag från de faktorer som presenteras i ”Bakgrund”, 

samt Wolfs invention och dess fyra sfärer.  

      Med utgångspunkt i den utvalda litteraturens textinnehåll undersöker jag sålunda hur 

Jordan och Hobb introducerar, strukturerar och framställer sina fantasyvärldar i Sagan om 

Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna. Jag ämnar analysera vardera 
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författare och verk separat för att sedan jämföra dem, eventuella likheter och/eller skillnader 

kommer då att aktualiseras. 

 

7. Bakgrund  

7.1 Fantasygenrens historiska rötter  

Fantasybegreppet är relativt nytt, men fantasygenrens och fantasylitteraturens rötter sträcker 

sig långt tillbaka i historien. Som ett ursprung till fantastiska element i litteratur lyfts inte 

sällan Gilgamesheposet, Bibeln, antika epos och myter, forntida sagor och medeltida legender 

fram (Holmberg 1995, s. 11; Ekholm 2000, s. 9-19). Historikern Bo Eriksson hävdar i Tusen 

år av fantasy (2007) att fantastiska inslag även existerar i genrer som reseskildringar, lyrik, 

riddarromaner, historiekrönikor, medeltida konst och encyklopedier. Eriksson poängterar att 

dessa genrer inte är fantasy, men att de går att läsa med avsikt att hitta fantastiska element (s. 

18).  

      Holmberg och Johansson menar att författarna William Morris och George MacDonald 

har bidragit till att forma fantasylitteraturens karaktärsdrag, såsom magiska komponenter och 

ett okänt ”Fantasyland”, från och med 1850-talet och framåt. Lewis Carroll, C.S. Lewis, 

J.R.R. Tolkien och många andra brittiska författare har också medverkat till att utveckla 

fantasygenren (Holmberg 1995, s. 12-19; Johansson 2009, s. 7).  

      J.R.R. Tolkien har med succéer som The Hobbit (1937) och Lord of the Rings (1954-55) 

skapat grogrund för fantasylitteraturens utveckling i modern tid. Tolkien betraktas därför inte 

sällan som en föregångare inom den moderna och litterära fantasygenren. Tolkiens detaljrika 

värld består av varelser och människor med egna språk och historiska och mytologiska 

bakgrunder som skiljer sig åt och geografiska skildringar fyllda med fauna och flora 

(Holmberg 1995, s. 80-85; Johansson 2009, s. 41-43). Som föregångare till modern och 

samtida fantasy har Tolkien inspirerat författare som Ursula K. Le Guin, Robin Hobb, Robert 

Jordan och Terry Goodkind (Holmberg 1995, s. 81-87; Öhman 2007, s. 138; Johansson 2009, 

s. 41).  

 

7.2 Fantasygenrens definitioner och kategoriseringar  

Hur fantasy ska definieras som genre är omdiskuterat och det är därför inte enkelt att klargöra 

och precisera vad som karaktäriserar den litterära genren. Följande presentation täcker endast 

en bråkdel av de definitioner som olika forskare och författare föreslagit. Gemensamt för dem 

är att de berör grundläggande principer för fantasygenren, vilket motiverar mina val av 
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undersökningens utgångspunkter. 

      Språkvetaren Richard Mathews skriver i Fantasy (2002) att en allmän definition av 

fantasygenren är att fantasy behandlar underverk, mysterier eller magi som genererar en 

känsla av möjligheter utöver de vanliga och förutsägbara företeelser som finns i världen vi 

lever i (s. 1). 

      Litteraturvetaren Ying Toijer-Nilsson använder termen fantastiska berättelser som en 

synonym till fantasy i Fantasins underland (1981). Toijer-Nilsson skriver att genrens främsta 

kriterium är förekomsten och betydelsen av icke-rationella fenomen, vilket motsvarar att 

händelser eller varelser inte kan förklaras förnuftsmässigt eller vetenskapligt samt att 

upplevelser inte stämmer överens med mänsklig erfarenhet och våra naturlagar (s. 9). 

      I Fantasy (1995) anser John-Henri Holmberg att det är rimligt att dela in litteratur i icke-

realistisk litteratur kontra realistisk litteratur. Den senare är mimetisk, verklighetsavbildande 

och kännetecknas av realistiska världar och naturlagar som vi känner till. Den förra, som 

avser science-fiction, skräck och fantasy, har inget krav på att skildra världar som enbart 

representerar vår realitet. Författare som skriver (fantasy)litteratur måste, enligt Holmberg, 

däremot skapa världar, miljöer och varelser som är trovärdiga, konsekventa och emotionellt 

övertygande (s. 10-13).  

      Vidare lyfter Holmberg fram Diana Waggoners uppdelning av fantasy i följande typer: 

mytopoetisk, heroisk, äventyrsinriktad, ironisk, komisk, nostalgisk, sentimental och 

skrämmande fantasy. Heroisk fantasy, som dominerar dagens fantasylitteratur enligt 

Holmberg, bygger på en hjältemodig maktkamp mot ondskefulla krafter. Det goda respektive 

det goda är relativt självklart – det intressanta är hur huvudkaraktärerna ska lyckas triumfera. 

I den heroiska fantasytraditionen platsar exempelvis J.R.R. Tolkiens, Terry Goodkinds och 

Robert Jordans litterära verk (1995, s. 224).  

      I En guide till fantasy (2000) definierar Steven Ekholm fantasy utifrån medvetna 

förbrytelser mot våra naturlagar och det vi uppfattar realistiskt, trovärdigt och förnuftigt. Han 

menar att fantasy utspelar sig i vår värld eller i en sekundär värld där de övernaturliga 

inslagen är både naturliga och logiska. Fantasy har även många – stora som små – 

undergenrer. High fantasy, heroisk fantasy, episk fantasy, urban fantasy och sword and 

sorcery är några exempel som han anför. Ekholm poängterar att det inte är enkelt att dra fasta 

gränser mellan vissa undergenrer eftersom författare tenderar att blanda dem. Han skriver att 

high fantasy – dit Jordans romaner hör enligt honom – är en vid term som alltid innefattar 

sekundära världar. Han menar att episk fantasy och kristen fantasy nästan alltid är knutna till 

high fantasy, och att en del heroisk fantasy även gränsar till denna undergenre. Heroisk 
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fantasy utgör ”förmodligen” den största grenen på fantasyträdet, hävdar Ekholm (s. 66-71, 

75).  

      I Världar av ljus, världar av mörker (2009) skriver Annika Johansson att genrenamnet 

fantasy bara är ett verktyg och alla ”terminologiförsök” är förfiningar av verktygslådan (s. 

82). Johansson menar att high fantasy, episk-heroisk fantasy, traditionell fantasy, quest 

fantasy med flera termer skapar en fantasybild som allmänheten i regel kopplar till. Dessa 

typer av fantasy har blivit en kommersiell succé via olika Tolkienhärmningar, enligt 

Johansson. Här exemplifieras Robert Jordans Sagan om Drakens återkomst, Robin Hobbs 

Fjärrskådarna, Terry Goodkinds Sanningens svärd och George R. R. Martins Sagan om Is 

och Eld. Berättelserna är stora, äventyrliga och handlar om bland annat liv och död och 

kampen mellan gott och ont (s. 82-83).   

      Maria Nikolajeva hävdar i The Magic Code (1988) att fantasygenrens huvuddrag består av 

”[…] the presence of magic, that is, magical beings or events, in an otherwise realistic world, 

the sense of the inexplicable, of wonder, and the violation of the natural laws” (Nikolajeva 

1988, s. 12). Enligt Nikolajeva består fantasy av två världar, en verklig primär och en magisk 

sekundär, som ansluter till varandra på olika sätt. I den sekundära världen är övernaturliga 

varelser eller händelser accepterade, men i den primära världen är fenomenen främmande och 

orsakar förundran. Den sekundära världens natur bör vara begriplig och präglad av logik och 

rimliga orsakssamband (s. 13, 33-34). 

      Nikolajeva presenterar och tolkar Tolkiens beskrivning av high fantasy som ett 

självständigt universum som existerar autonomt från den primära världen och utan kopplingar 

till den. Low fantasy används inte sällan för att beteckna fantasy som uppträder i den primära 

världen, enligt Nikolajeva. Hon anser att termerna är ambivalenta eftersom de används på 

skilda vis av olika författare, och utvecklar därför följande indelningar: closed world, open 

world och implied world (1988, s. 36).  

      Closed world – motsvarande ”high fantasy” – innebär att en fristående och självständig 

sekundär värld är central i texten, utan anknytningar till den primära världen. Implied world – 

Nikolajevas ”low fantasy” – avser att den sekundära världen inte uppträder explicit i texten, 

utan inkräktar den primära världen på något sätt. Open world syftar till att både primära och 

sekundära världar närvarar i texten (1988, s. 36).  

      I The Rhetorics of Fantasy (2008) identifierar Farah Mendlesohn fyra fantasytyper, the 

portal-quest fantasy, the immersive fantasy, the intrusive fantasy och the liminal fantasy, men 

tillägger även the irregulars (s. 11-14). Portal-quest fantasy är fantasy där en eller flera 

huvudkaraktärer lämnar det bekanta, träder in genom en portal och hamnar i ett okänt 
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”Fantasyland” för att utföra ett uppdrag (quest). The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) 

är ett typexempel. All portal-fantasy är inte quest-fantasy, och portalen behöver inte vara 

fysisk, utan kan ha ett symboliskt värde; Tolkiens hobbitar, Jordans protagonister och 

Rowlings Harry Potter lämnar det bekanta för att ta sig ut i den ”stora världen” som 

egentligen redan existerar bland dem. Robin Hobbs The Farseers diskuteras även i relation till 

denna fantasytyp (s. 23-25, 63).  

      Immersive fantasy avser att läsare är i en värld med fantastiska inslag som är normaliserad 

för karaktärer i berättelsen. Inga vidare förklaringar är nödvändiga och det sker inga 

övergångar mellan olika världar, utan vi möter en magisk värld (2008, s. 67-69). I intrusive 

fantasy gör fantastiska eller magiska element intrång eller läcker ut i den fiktiva världen, 

medan läsare eller karaktärer hamnar i lägen där man tvivlar på fantastiska inslag i liminal 

fantasy. Irregulars är regelbrytare som Mendlesohns inte kan placera i taxonomin (s. 17-20).  

      De presenterade fantasydefinitionerna har gemensamma drag som tyder på att 

sekundärvärlden ska vara trovärdig, logisk och kausal för att en publik ska kunna acceptera 

och övertygas av innehållet. Närvaron av magi, det vill säga magiska krafter, fenomen eller 

händelser, bör överträda igenkänningsbara naturlagar och beskrivas som icke-realistiskt, 

otroligt och/eller övernaturligt. Varelser ska vara övernaturliga, icke-realistiska eller bryta 

mot våra naturlagar. Författarna är däremot inte helt samstämmiga i fråga om primära 

respektive sekundära världar och kategoriseringar av dem samt hur indelningar av 

undergenrer ska se ut och benämnas. 

8. Disposition av analys 

I följande analys presenteras Robert Jordans Sagan om Drakens återkomst och Robin Hobbs 

Berättelsen om Fjärrskådarna var för sig. Resultaten av undersökningen är baserade på min 

analys av prologen ”Drakberget” i Jordans Farornas väg och Hobbs inledande kapitel, 

”Förhistorien”, i Mördarens lärling. Varje analys inleds med bakgrundsinformation om 

serierna, följt av en sammanfattning av inledningarnas handling. Därefter presenteras 

analysen under tematiska rubriker, med hänsyn till författarnas introduktioner och 

framställningssätt av fantasyvärldar. De fiktiva världarnas uppbyggnad och seriernas handling 

och centrala motiv berörs också i relation till analysen.  

      Jag motiverar bruket av begrepp och uttryck med versal eftersom det är angivet på sådant 

vis i Jordans och Hobbs originalutgåvor och i de valda svenska översättningarna. De svenska 

översättningarna är emellertid något inkonsekventa i förhållande till originalens angivelser. I 
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den här uppsatsen stödjer jag mig därför även på originalutgåvornas angivelser, trots att jag 

använder svenska översättningar i mitt undersökningsmaterial.  

9. Analys  

9.1 Robert Jordan – Sagan om Drakens återkomst  

I följande avsnitt presenteras ett kort sammandrag av Robert Jordans Farornas väg och 

Tidens hjul. Det följs av en övergripande redogörelse för centrala delar i Sagan om Drakens 

återkomst samt en bakgrundshändelse som kan relateras till prologens utspelade tid. 

Innehållet kan liknas vid bakgrundsinformation och är följaktligen väsentlig för en 

förförståelse av kommande analys. 

      Sagan om Drakens återkomst handlar inledningsvis om den unga fåraherden Rand al’Thor 

och hans jämngamla vänner Matrim ”Mat” Cauthon och Perrin Aybara, som utsätts för 

våldsattacker av Mörkrets medhjälpare i den lilla och tämligen isolerade byn Emondsvall i 

Tufloden, Andor. Aes Sedaien7 Moiraine och hennes Väktare Lan har sedan tidigare anlänt 

till byn för att söka efter Draken återfödd. Tumult bryter ut och Aes Sedaien, Väktaren och 

vännerna flyr sin väg. Med sig har de följeslagarna Egwene al'Vere – borgmästarens dotter 

och vän till ungdomarna – byns klokfru Nynaeve al'Meara och den gamle lekaren Thom 

Merrilin. Målet är att undkomma ondskans anhängare och söka och nå skydd i Vita Tornet i 

Tar Valon, Aes Sedai-ordens högsäte. Sällskapet splittras emellertid i grupper och historien 

expanderar; vännerna får centrala roller i kampen mot den Svarte, vars riktiga namn är 

Shai’tan, och ställs inför olika uppdrag, hinder och dilemman innan Tarmon Gai’don – den 

Sista striden – äger rum. Jordans fantasysvit är skriven i 3:e person där perspektivet skiftar så 

att läsaren, i olika avsnitt, tar del av olika karaktärers upplevelser (Jordan 1992 & 1993). 

      Tiden är cyklisk i Sagan om Drakens återkomst. Tidens Hjul, insatt av Skaparen själv, är 

ett hjul med sju ekrar där varje eker är en av sju Åldrar. Hjulet spinner i evighet och åldrarna 

kommer och går; en ålders väv är däremot något annorlunda var gång den återkommer. 

Symbolen för Tiden och Evigheten består av en orm som biter sig i ändan. Ingen vet hur lång 

tid det tar för Hjulet att vrida sig helt och det finns ingen tidsgräns för varje Ålder (Jordan & 

Patterson 2000, s. 13-14). Sagan om Drakens återkomst utspelas i den Tredje Åldern (Jordan 

1992, s. 19).  

      I takt med att Hjulet vrider sig roterar även Stora Väven. Väven motsvarar tillvaron och 

verkligheten men också det förflutna, nuet och framtiden; Hjulet snuddar sålunda vid vad som 

                                                 
7 Robert, J. (1992). Farornas väg, s. 291. En Aes Sedai är en person som kan leda Kraften. För att tituleras som 

Aes Sedai måste en novis genomgå och klara vissa tester och prövningar samt svära en särskild ed. 
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kan vara, vad som kunde ha varit och vad som är. Det är en ständig kamp om balans i Vävens 

mönster gällande ljus och mörker, gott och ont, manligt och kvinnligt och liv och död (Jordan 

1992, s. 345; Jordan & Patterson 2000, s. 13). Profetior uppdagar lika mycket om vad som har 

varit som om vad som kan bli. Frågan är när och på vilka sätt profetiorna kommer att infrias 

och utvecklas. Några få individer, vars själar kallas ta’veren, har förmågan att väva 

omgivande livstrådar så att en förändring i en Ålders väv uppstår. Förändringen kallas Ödets 

nät (Jordan & Patterson 2000, s. 14). Draken ska återfödas och rädda världen när 

mänsklighetens nöd är som störst, enligt legender och profetior. Allmänheten ser fram emot 

återfödelsen samtidigt som de fruktar den eftersom profetior även talar om ett nytt Världsfall8. 

Rand al’Thor är den Tredje Ålderns Draken återfödd (Jordan 1992, s. 293-294). 

      Tidens Hjul drar energi från Urkällan, från vilket Kraften kan dras eller ledas av vissa 

individer. Urkällan och Kraften samverkar och motverkar varandra genom den manliga 

halvan, saidin, och den kvinnliga halvan, saidar. Kraften består av trådar och kanaliseras 

enskilt eller i en kombination av en väv. Kraften motsvarar elementen Jord, Luft, Eld, Vatten 

och Ande. En person som kan leda Kraften äger i regel större kraft med ett eller två element, 

och mindre eller ingen alls med de övriga (Jordan & Patterson 2000, s. 14-18). Vissa Aes 

Sedaier har särskilda Gåvor med Kraften; att Hela och Färdas är två exempel. Den Svartes 

krafter kallas den Sanna kraften och motsvarar en energikälla som endast den Svarte kan ge 

tillgång till (Jordan, McDougal, Romanczuk & Simons 2015, s. 718, 765). 

      Ingen innanför Väven kan förstöra Hjulet eller Stora Vävens öde. De enda kända 

styrkorna som är utanför Tidens Hjul är Skaparen, Kraften och den Svarte. Skaparen fjättrade 

den Svarte vid skapelsen tid. Det tros att om den Svarte frisläpps, så finns en risk att dennes 

styrka förändrar Hjulet och all skapelse genom att förmörka allt. Varje person, i synnerhet de 

som är ta’veren, måste därför kämpa för att uppnå sitt eget bästa öde för att (för)säkra Stora 

Vävens balans och kontinuitet (Jordan & Patterson 2000, s. 14-16). 

      Under Sagornas Ålder9 – mer än tretusen år tidigare än den Tredje Åldern – är Lews 

Therin Telamon Draken som strider för Ljuset mot den Svarte i Skuggans krig10 (Jordan 

1992, s. 337-338, 344). Lews Therin och de Hundrades Brödraskap – Sagornas Ålders 

mäktigaste manliga Aes Sedaier – ändar det rådande kriget mot ondskan genom att återinföra 

                                                 
8 Se en vidare förklaring nedan. 
9 Jordan, R., McDougal, H., Romanczuk, A. & Simons, M. (2015). The Wheel of Time Companion: The People, 

Places, and History of the Bestselling Series, s. 25. De manliga och kvinnliga Aes Sedaiernas guldålder kallas 

Sagornas Ålder. Män och kvinnor arbetade inte sällan tillsammans för att uppnå stordåd med Kraften, vilket 

under senare Åldrar beskrivs som ett minne blott.  
10 Jordan, R. (1992). Farornas väg, s. 344. Även kallad Kraftens krig.  
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den Svarte till fängelset i Shayol Ghul (s. 340, 344). I kampen mot den Svarte smittas saidin av 

ondskan; manliga Aes Sedaier berörs och blir okontrollerbara. Händelsen påverkar också andra 

manliga ledare av Kraften och vad som i sagor, legender och historia kallas Världsfallet, eller 

Vanvettets tid, bryter ut. Männens galenskap avfolkar stora delar av världen, orsakar jordskalv, 

jämnar bergskedjor och skapar nya berg, höjer världshav och får hav att välla in där det tidigare 

funnits landmassor (s. 347). 

 

9.1.2 Farornas väg, prolog – ”Drakberget”  

9.1.2.1 Sammanfattad handling  

I detta avsnitt följer en sammanfattning av prologen, ”Drakberget”, i Farornas väg. 

      I ”Drakbergets” inledning skildras ett palats vars ödeläggelse vållats av Lews Therin 

Telamons vanvett. Väggmålningar är spruckna, brandmärken och sot har lämnat spår på golv 

och tak och överallt vilar döda människor – Lews Therins maka, barn, vänner och tjänare. Till 

sin förvåning möter Draken en svartklädd man, vars namn är Elan Morin Tedronai. Elan 

Morin är Hoppets Svikare; han har gått över från Ljuset till Shai’tans mörka och ondskefulla 

sida. Lews Therin är blind för den förödande och livlösa omgivningen eftersom han har 

minnesstörningar orsakade av den besmittade saidin. Elan Morin Helar Lews Therin i den 

mån han kan med sina nyvunna krafter från Shai’tan. Lews Therins minnesstörningar bleknar 

stundtals och han inser att ödeläggelsen orsakats av egna gärningar. Han förkrossas, förargas 

över Svikaren och det tioåriga kriget mot dennes härskare som pågår samt lovar att hämnas 

sin döda maka (Jordan 1992, s. 9-13).  

      Lews Therin omfamnar avslutningsvis den smittade saidin och Färdas till en tämligen öde 

plats med endast en flod inom synhåll. Han leder Kraften igen och en blixt slår ned genom 

honom och in i jordens inre. Naturomgivningen förvandlas och där Draken befunnit sig står 

istället ett högrest eldsprutande berg samt en långsträckt ö i floden. Lews Therin Telamon 

syns inte till (Jordan 1992, s. 13-14). 

 

9.1.2.2 Världsstruktur  

Nedan aktualiserar jag hur Jordan framställer Sagan om Draken återkomsts världsstruktur,  

det vill säga på vilka sätt Jordan introducerar element i ”Drakberget” som är kopplade till 

exempelvis seriens världsstruktur och kulturella och samhälleliga aspekter. 

      Wolf skriver att den kulturella sfären består av ”[…] all things made by human (or other 

creatures), and in which new objects, artifacts, technologies, customs, institutions, ideas, and 
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so forth appear” (Wolf 2012, s. 35). Följande exempel kan relateras till, om än på olika sätt, 

Jordans kulturella sfär: 

      I prologen säger Elan Morin: ”I detta nu sliter de Hundrades brödraskap sönder världen, 

och för var dag ansluter sig ytterligare hundra män till dem” (Jordan 1992, s.13). När Lews 

Therin leder saidin känner han ”[…] den oljiga smittan som befläckade ytan, smittan efter 

Skuggans motangrepp, den smitta som hade fördömt världen. På grund av honom” (Jordan 

1992, s. 13). Jordan ger ingen antydning om den rådande Åldern eller inblickar i kampen mot 

Shai’tan i prologen. Krigets förödande konsekvenser är däremot tydliga; den manliga halvan 

av Urkällan är besmittad och följden är att män som kan leda Kraften förlorar sitt förnuft och 

förstör världen. Detta förstärks i prologen när Lews Therin förflyttar sig till en kal natur och 

skapar ett berg ur tomma intet (Jordan 1992, s. 13-14). David Nilsson menar att illusionen om 

att en värld är större än vad som framställs i en roman är bland det viktigaste i skapandet och 

framställningen av en fiktiv och trovärdig värld (Nilsson 2016, s. 27). När Jordan indirekt 

refererar till Världsfallet konkretiseras inte bara det som presenteras i prologen. Läsaren kan 

istället föreställa sig en större värld med andra miljöer än de som faktiskt skildras. 

      I prologen säger Elan Morin: ”En gång var du främst bland Tjänarna. En gång bar du 

Tamyrlins ring och satt i högsäte. En gång behärskade du överhöghetens nio spiror. […] Du 

förödmjukade mig i Tjänarnas Hall” (Jordan 1992, s. 11), när han talar om Lews Therins 

nedgångna situation. Jordan ger inte läsaren någon närmare förklaring till det nämnda 

föremålet eller institutionerna, men samtliga är förbundna med Sagornas Ålders Aes Sedaier 

och samhällsorganisation (Jordan 1992 & 1993).  

      Händelserna som Elan Morin anspelar på är avgörande i förhållande till utvecklingen av 

den Tredje Ålderns samhällsstruktur. I Sagornas Ålder var både män och kvinnor Aes 

Sedaier, men sedan Världsfallet är det bara kvinnor. De kvinnliga Aes Sedaierna är indelade i 

ordnar, eller Ajah, som anges via färgbeteckningar. Vardera order följer en särskild skola om 

hur Kraften ska nyttjas för syften som passar dem. Röda Ajah vill förhindra ett nytt Världsfall 

genom att göra det omöjligt för män att leda Kraften (igen). De ansvarar följaktligen för att 

hitta och ”stilla” män som har förmågan att leda kraft från Urkällan (Jordan 1992, s. 335). De 

Rödas mål ställs på sin spets när Rand al’Thor och Nynaeve al'Meara småningom rensar 

saidins smitta med hjälp av en sa’angreal11. Rand upprättar även Svarta Tornet där träning av 

Asha’man, män som kan leda Kraften, äger rum (Jordan et al. 2015, s. 80, 173).  

      Wolf menar att Aes Sedaier kan jämföras med den kulturella sfär (2012, s. 35). Jordan är 

                                                 
11 Se en vidare förklaring i ” 9.1.2.3 Magiska element”. 
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inte explicit i sitt uttalande om Aes Sedaier i prologen, utan refererar istället till exempelvis 

Brödraskapet och Sagornas Ålders inre organ. Jordan konstruerar inte bara nyskapande idéer i 

en värld bortom vår, utan också faktorer som kan relateras till våra samhällskulturer. 

Samhällen – stora som små, nära eller fjärran – formas i regel genom exempelvis stadgar, 

normer, styrande organ och/eller befattningar. Enligt Watts är Harry Potters värld  ”[…] not 

totally different from our world, except for the fact that there is a lot of magic in it” (Watts 

2006, s. 12). Watts exemplifierar sedan Rowlings ”the Ministry of Magic”, 

Trolldomsministeriet i svenska översättningar. Trolldomsministeriet upprätthåller lagar och 

regler om bland annat användning av magi, är en dömande makt och består av olika 

departement och ministrar samt en ledande trolldomsminister (Watts 2006, s. 12-13).  

      Institutioner, ordnar och varierande ledarpositioner är bärande element i Sagan om 

Drakens återkomsts fantasyvärld. De konstituerar – i likhet med Trolldomsministeriet – 

rättsnormer och dogmer för allmänheten eller Aes Sedaier och riktlinjer för praktiska 

verksamheter med exempelvis Kraften. När Jordan subtilt introducerar termer som hänvisar 

till inrättningar med styrande positioner i Sagornas Ålder, förbereder han läsaren på 

maktstrukturer och betydande institutioner senare i serien. 

      I den svenska kulturen används till exempel kraftuttryck som ”Gud”, ”herregud”, ”himla”, 

”jösses” etcetera. I Sagan om Drakens återkomst genomsyrar religiösa aspekter allmänhetens 

kulturliv, där kraftuttryck är ett exempel på detta. I serien åberopas exempelvis Ljuset på olika 

sätt av olika karaktärer, men främst av dem som står på Skaparens och Ljusets sida. I 

prologen säger exempelvis Elan Morin ”Ljusbländade idiot” till Lews Therin (Jordan 1992, s. 

10). När Lews Therin Helas upptäcker han sin döda fru och blir förkrossad och ropar: ”Ljuset 

hjälpe mig, Ilyena!” (Jordan 1992, s. 12). Kulturer formas och utvecklas av naturliga skäl på 

olika sätt, med mer eller mindre synliga föreställningar, seder och dylikt. Samhällens religiösa 

och kulturella aspekter är inte sällan sammankopplade. När Jordan tidigt lyfter fram 

kraftuttryck som dessa, gestaltar han delar av fantasysvitens karaktärers och kulturlivs 

religiösa inslag. I likhet med konstruktioner av samhälleliga institutioner genererar 

kraftuttryck som dessa en illusion av en fantastisk värld, men de antyder också till vår egen 

värld.  

      Wolfs ontologiska sfär avser ”[…] the parameters of a world’s existence, that is, the 

materiality and laws of physics, space, time and so forth that constitute the world” (Wolf 

2012, s. 36). Jordan utnyttjar prologen för att introducera den cykliska tiden och strukturen i 

Sagan om Drakens återkomst. Följande exempel kan relateras till, om än på olika sätt, Jordans 

ontologiska sfär: 
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      I en scen svarar Elan Morin Lews Therin följande: ”Det här kriget har inte varat i tio år, 

utan sedan tidens begynnelse. Du och jag har utkämpat tusentals strider medan Hjulet har 

vridit sig, tusen sinom tusen, och vi kommer att strida tills tiden dör och Skuggan har segrat!” 

(Jordan 1992, s. 12). Det är inte bara Tiden som roterar och återkommer, utan även centrala 

gestalter – i det här fallet Ljusets respektive Mörkrets anhängare – i kampen mellan det goda 

och onda. Karaktäristiskt för Jordan är att samtliga delar i The Wheel of Time inleds med ett 

omkväde som introducerar Tidens Hjul och seriens Tredje Ålder. Starlander menar att den 

återkommande inledningen i böckernas kapitel knyts samman med prologen i seriens första 

del, The Eye of the World (Starlander 2014, s. 15).  

      Saidin beskrivs som ”[…] männens halva av den kraft som styrde världsalltet” (Jordan 

1992, s. 13). Läsaren kan skapa sig en bild av en av krafterna som styr seriens universum. 

Hjulets sju ekrar representerar sju Åldrar, vilka drivs av Urkällans krafter, saidin och saidar. 

Den kvinnliga halvan belyses inte i prologen, men när männens halva lyfts fram kan det 

tänkas vara möjligt att det existerar en motsatt, kvinnlig, halva. Innan Svikaren Helar Lews 

Therin säger han att det är beklagligt att ”Systrarna” inte är på plats, eftersom han själv inte 

besitter någon ”större färdighet” i Helande (Jordan 1992, s. 11). På detta vis låter Jordan 

skymta att det finns kvinnor som behärskar någon slags kraft i den värld läsaren (så 

småningom) möter.  

      När Elan Morin brukar sina magiska krafter för att utsätta Lews Therin för ett smärtsamt 

Helande dämpas ljuset omkring dem ”[...] som om solen hade skuggats” (Jordan 1992, s. 12). 

I prologens avslut leder Lews Therin all kraft han förmår från Urkällan, och luften förvandlas 

till eld och ”[…] elden till rinnande ljus. Den blixt som slog ned från himlen skulle ha bländat 

alla som skymtade den ens ett ögonblick” (Jordan 1992, s. 14). 

      Det är en ständig kamp mellan ljus och mörker, gott och ont, manligt och kvinnligt och liv 

och död i den Stora Vävens mönster. Trots att Väven inte omnämns i prologen, konstruerar 

Jordan inslag som kan sammankopplas med Mönstrets balanskamp. Svikarens nya mörka 

krafter reflekteras inte enbart i Drakens smärtsamma helande, utan också i omgivningen då 

allt omkring dem förmörkas. När Lews Therin använder Urkällan i sin förargelse skapas 

istället ett starkt ljus som riskerar att blända alla: att Lews Therin strider för Ljuset och Elan 

Morin för Mörkret är uppenbart. Den explicita manliga Kraften, saidin, och Jordans 

anspelningar på kvinnor som behärskar någon kraft (saidar) är också ett exempel på kampen 

om balans. Sagan om Drakens återkomsts cykliska tid, Stora Väven och Ödets nät är 

avgörande i serien. Universum väver samman människors öden med varandra, då Tidens Hjul 

är i ständig rotation. Jordans presentation av fantasyvitens världsstruktur anslår därmed en ton 



23 

 

av fantastiska inslag i serien och gör läsarpubliken beredd på eventuellt (åter)kommande 

händelser och karaktärer.  

 

9.1.2.3 Magiska element 

I det här avsnittet står magiska element i fokus. Det faktum att Jordan tidigt presenterar 

magiska element bidrar till att svitens litterära fantasyvärld introduceras. I Jordans prolog 

framställs magiska krafter eller magi-relaterade föremål på olika sätt. Exempel på magiska 

krafter är Urkällan, saidin och Elan Morins krafter från Shai’tan. Exempel på magi-relaterade 

föremål är Tamyrlins ring och Drakberget.  

      Tamyrlins ring omnämns endast av Elan Morin. Det är en legendarisk och mytisk ring i 

Sagan om Drakens återkomst, som bärs av Sagornas Ålders Aes Sedai-ledare, Lews Therin 

Telamon. I serien finns berättelser som pekar på att Tamyrlins ring är en kraftfull angreal, 

sa’angreal eller ter’angreal (Jordan et al. 2015, s. 662). De två förra termerna avser sällsynta 

föremål som tillåter en person leda en större mängd av Kraften än vad som annars är möjligt 

eller säkert (Jordan 1993, s. 380, 387). Den senare termen avser sällsynta föremål som nyttjar 

Kraften för en specifik funktion. Det finns också berättelser som hävdar att Tamyrlin var den 

förste som lärde sig att dra kraft från Urkällan samt att Amyrlin-titeln12 har sitt ursprung i 

namnet Tamyrlin (Jordan et al. 2015, s. 622, 727). 

      Ekholm skriver att många av dagens typiska fantasymotiv härstammar från medeltida 

berättelser, framförallt keltisk och hövisk diktning. Han skriver att magiska föremål är vanligt 

förekommande i keltisk mytologi och att betydelsefulla gamla svärd, ringar och andra föremål 

har ett namn och en egen historia, och att detta anammas av modern fantasylitteratur (2000, s. 

13). Det är möjligt att göra en koppling till Ekholms resonemang, eftersom det faktum att 

ringen har ett namn indikerar att det är en väsentlig ring. Det cirkulerar även många 

berättelser och myter kring Tamyrlins ring i serien. De fiktiva återberättelserna tilldelar 

föremålet flera historier och befäster sålunda legenden kring föremålet. Draken har sedan 

Åldrar en väsentlig roll i kampen mot den Svarte och ondskan; Lews Therins innehav av 

ringen förstärker också föremålets betydelse. Tamyrlins ring har däremot ingen explicit 

betydelse för eller roll i prologen, även om den är av betydelse under prologens Ålder och 

legendarisk under den Tredje Åldern.  

      En annan aktiv magisk komponent manifesteras genom Svikaren. Elan Morin behärskar 

                                                 
12 Jordan, R. (1992). Farornas väg, s. 335-336. Den Amyrlintronande är den titel som bärs av Aes Sedai-ordens 

ledarinna.  
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en ny kraft från Shai’tan, efter sidbytet till den mörka sidan, utan att Jordan ger en förklaring 

om vilken i prologen. Svikarens nya kraft är den Sanna kraften, en energikälla som kommer 

direkt från den Svarte (Jordan et al. 2015, s. 765). Det framkommer av Svikaren att Helandet 

med de nya krafterna skiljer sig från vad han själv och Draken är vana vid; i stundens hetta 

upplever därför Lews Therin en extremt plågsam smärta (Jordan 1992, s. 12).  

      Som tidigare påpekats beskrivs saidin som världsalltets styrande kraft och Lews Therin 

känner dess ondskefulla smitta när han vidrör Kraften. Saidin beskrivs emellertid inte bara, 

utan används i likhet med Elan Morins krafter när Lews Therin sträcker sig efter Urkällan och 

Färdas från en plats till en annan och förändrar dess natur (Jordan 1992, 12-14). Drakberget är 

följaktligen ett resultat av en aktiv magisk handling, även om berget i sig inte är ett magiskt 

föremål. Genom att ge prologen titeln ”Drakberget” tar Jordan även fasta på ett av Sagan om 

Drakens återkomsts mest centrala inslag. Enligt profetior och sägner ska den Tredje Ålderns 

Drake födas i anknytning till Drakberget (Jordan et al. 2015, s. 225).  

      I förhållande till tidigare forskning kan ett par av Watts undersökta kategorier lyftas fram. 

Watts skriver att Harry Potters fiktiva värld är fylld av olika föremål som är förtrollade, 

förbannade eller har egna magiska krafter. Det kan vara föremål som är vanliga eller sällsynta 

för allmänheten (Watts 2006, s. 15-16). Jordans fantasyvärld innehåller också magi-relaterade 

föremål som är mer eller mindre sällsynta för allmänheten och Aes Sedaier. Watts undersöker 

även aspekter av ”Travelling in the Wizarding World”. I Rowlings fantasyvärld är Apparition, 

Spöktransferens eller Transferens, en magisk form av teleportation som kräver både träning 

och en särskild licens (Watts 2006, s. 23). I Jordans värld behärskar inte alla Aes Sedaier 

processen med att väva trådar till att Färdas, eftersom det är en särskild Gåva med Kraften 

(Jordan et al. 2015, s. 718). Rowling och Jordans restriktioner skiljer sig åt, men principen av 

att båda författarnas litterära världar innehåller magiska element som dessa förstärker 

illusionen av en fantastisk värld för läsaren.  

      En återkommande faktor i de beskrivningar av fantasygenren som presenteras ovan i 

”Bakgrund” är att närvaron av magiska element, motsvarande magiska krafter, fenomen eller 

händelser, bör beskrivas som icke-realistiskt, övernaturligt eller otroligt samt att de bryter mot 

våra naturlagar. Med undantag för fiktionens oklarheter kring Tamyrlins ring, kan samtliga 

magiska komponenter i Jordans prolog beskrivas som icke-realistiska, övernaturliga och 

otroliga. Vi besitter inte en inneboende magisk kraft som låter oss färdas från en plats till en 

annan, hela eller ta människoliv och förändra naturen. Jordans presentation av magiska 

element skapar därmed en ton för serien och gör läsaren beredd på övriga magi-relaterade 
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fenomen.  

 

9.1.2.4 Epitet  

I detta avsnitt är Jordans karaktärers många epitet och titlar i fokus. Det faktum att Jordan 

tidigt presenterar epitet anslår toner av fantasysvitens heroisk-episka karaktär. 

      Nationalencyklopedin (2017) skriver att den antika grekisk-romerska litteraturens epik 

kännetecknas av bland annat stående epitet. Det avser att ett eller flera beskrivande biord 

knyts till en persons namn. I Jordans Sagan om Drakens återkomst är epitet genomgående i 

framställningen av karaktärer, något som blir tydligt redan i seriens prolog. Biorden i 

fantasysviten är emellertid inte alltid knutna till en persons namn; väsentliga individer får 

istället många gånger ett eller flera namn eller titlar som fungerar som epitet. 

      I prologen beskrivs Lews Therin Telamon med titlarna Morgonljusets furste, Draken och 

Frändebane (Jordan 1992, s. 10-11). Den förra är en bibetydelse av Lews Therins kamp för 

Ljuset och Skaparen mot Shai’tan. Den senare avser titeln på den man som är återfödd för att 

rädda världen när nöden är som störst. Under Vanvettets tid dödar Lews Therin sin familj och 

sitt tjänstefolk, och av den anledningen tilldelas han namnet Frändebane (s. 337-338). Som en 

hänvisning till hennes gyllenhåriga skönhet omtalas Lews Therins fru, Ilyena, som Ilyena 

Solhår (s. 13). 

      Elan Morin Tendronai tituleras som Hoppets Svikare eller Svikare i prologen (Jordan 

1992, s. 11-12). Elan Morin tillhör de Förlorade: en av de tretton mäktigaste Aes Sedaier som 

övergår till den Svarte under Skuggans krig, mot ett löfte om odödlighet. Under seriens 

förlopp tilldelas han flera olika namn och ibland även gestalter. Han kallas exempelvis för 

Ishamael, motsvarande Hoppets förrädare på det Gamla språket, och Ba’alzamon, Skuggans 

Hjärta på trollockernas13 språk (Jordan 1993, s. 380-383; Jordan & Patterson 2000, s. 48-52). 

      Shai’tan beskrivs med sitt riktiga namn eller som Mörkrets furste i prologen (Jordan 1992, 

s. 12). Det används däremot många omskrivningar av Sha’tans verkliga namn i serien. Den 

Svarte, Lögnens fader, Nattens herde, Hjärtbane och Skuggan är några exempel. Bland 

mörkvänner – den Svartes anhängare – används inte sällan Mörkrets herre (s. 343-345).  

      De här exemplifierade karaktärerna är bara några av många i Jordans fantasysvit. Titlarna 

beskriver och är sprungna ur karaktärernas attribut eller handlingar; många karaktärer i Sagan 

om Drakens återkomst har därför flera epitet. Epiteten kan också skilja sig genom kulturella 

förbindelser eller motsatsförhållanden: karaktärer som står på Ljusets sida brukar exempelvis 

                                                 
13 Se en vidare förklaring i ”Komparativ diskussion”. 
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inte ha likadana tillnamn på Shai’tan som mörkvänner. 

      Som tidigare nämnts menar Ekholm att det inte alltid går att dra fasta gränser mellan 

fantasygenrens olika undergenrer eftersom författare tenderar att blanda dem. Jag har tidigare 

i uppsatsen även presenterat författare och forskare som inte är eniga om hur indelningarna av 

fantasygenrens undergenrer eller kategorier ska se ut och benämnas. Jordans Sagan om 

Drakens återkomst placeras inte sällan i en undergenre som uppfyller kriterier som 

genomförandet av ett hjältedådigt uppdrag mot ondskans krafter i en sekundär värld. 

Mendlesohn och Johansson talar om portal-quest fantasy respektive quest fantasy, men den 

senare lyfter även fram high fantasy, episk-heroisk fantasy och traditionell fantasy. Med stöd 

från Waggoner utgår Holmberg från heroisk fantasy. Ekholm talar om high fantasy men 

poängterar att episk fantasy och kristen fantasy nästan alltid anknyts till high fantasy, och att 

en del heroisk fantasy även gränsar till denna undergenre. 

      Ekholm skriver att antikens epos Odyssén (cirka 700 f.Kr.) ”kanske” är ett av 

världslitteraturens mest kända quest och en tydlig föregångare till fantasylitteratur. Enligt 

Ekholm gör Odysseus en äventyrlig yttre resa, där han möter exempelvis farliga varelser, men 

också en inre resa, där han kommer till insikt om det Trojanska krigets meningslöshet (2000, 

s. 12). Jordan kan tänkas alludera på den antika grekisk-romerska litteraturens epos i Sagan 

om Drakens återkomst genom de karaktäristiska epiteten. Enligt Nationalencyklopedin (2017) 

avser ”allusion” ett sätt att framföra ett budskap om exempelvis en viss händelse, person eller 

text, utan att direkt tala och skriva om den. Jordan alluderar inte explicit till antika epos och 

kanske inte heller medvetet, men Sagan om Drakens återkomst är i allmän bemärkelse stor 

och äventyrlig och handlar om kampen mellan liv och död, ont och gott samt hjältens, eller 

hjältarnas, bragder och uppdrag. Ekholm skriver att författares noggrannhet kring 

namngivning av karaktärer, föremål, platser och länder, eller frånvaro av sådant, kan påverka 

läsarens upplevelse av ett verk (2000, s. 89). Genom att tidigt introducera olika titlar och 

karaktärer visar Jordan för läsaren att karaktärer med tilldelade epitet och titlar kan vara eller 

är väsentliga och av en heroisk och episk karaktär.  

      Ekholm menar även att Bibelns många motiv och gestalter omarbetas i fantasylitteratur. 

En kamp mellan gott och ont, tron på den kommande frälsaren och den slutgiltiga striden är 

några exempel (2000, s. 11). Ekholms påstående kan relateras till Drak-profetiornas utsagor, 

varje Ålders ”frälsare”, Draken återfödd, och den sista Striden, Tarmon Gai’don. Dessa inslag 

kan i sin tur kopplas till Jordans epitet och fantasysvitens heroisk-episka karaktär. Shaytan är 

exempelvis det arabiska ordet för Satan. Jordan kan därmed tänkas alludera till kristendomens 

centrala gestalter; Shai’tan som en allusion till Satan, Skaparen och Ljuset som en allusion till 



27 

 

Gud och Draken – Lews Therin (och Rand al’Thor) – som en allusion till Jesus, 

mänsklighetens frälsare. 

      Wolf skriver att den nominella sfären inom invention avser ”[…] in which new names are 

given for existing things” (Wolf 2012, s. 35). Wolf menar att nya namn kan uppmärksamma 

exempelvis olika aspekter av välbekanta ting eller definiera nya koncept (2012, s. 35). Jordans 

– medvetna eller omedvetna – allusioner till antikens epos och bibliska motiv kan jämföras 

med Wolfs nominella sfär. När Jordan tilldelar karaktärer epitet och utgår från bibliska 

händelser skapar han nya koncept och aspekter av redan etablerande litterära respektive 

religiösa element.  

 

9.2 Robin Hobb – Berättelsen om Fjärrskådarna  

Nedan presenteras ett övergripande sammandrag av centrala delar av Robin Hobbs 

Berättelsen om Fjärrskådarna, men också The Tawny Man Trilogy och The Fitz and the Fool 

Trilogy. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av handlingen i Berättelsen om 

Fjärrskådarna. Följande presentation kan liknas vid bakgrundsinformation och är väsentlig 

för en förförståelse inför kommande analys. 

      Trilogierna The Farseer Trilogy, The Tawny Man Trilogy och The Fitz and the Fool 

Trilogy utspelar sig huvudsakligen i Sex Hertigdömen. Sedan urminnes tider regeras 

hertigdömet av kungaätten Fjärrskådarna, som bland annat stärker sin makt med magi. 

Fjärrskådarna har även en traditionsenlig namngivning som vilar på att uppkalla kungaättens 

barn efter en dygd eller ett attribut.14 Den ursprungliga föreställningen går ut på att namnet 

ska bidra till att forma barnets liv och karaktärsdrag. Innanför hertigdömets gränser är El och 

Eda gudarna som folket förbannar eller vördar.15 El är havsgud och beskrivs inte sällan som 

skoningslös. Eda är gudinnan av jordbruk och betesmarker och beskrivs ofta som en 

”välsignande” gudinna (Hobb 1996, 1997 & 1998).  

      Vi följer Sonens livshistoria i nämnda trilogier. Sonen är kronprins Ridderligs oäkta son. 

Han växer upp som stallmästaren Burrichs hjälpreda, men lever i själva verket ett dubbelliv. I 

hemlighet utbildas han av oäktingen Chade, som är Kung Slugs – Sonens farfar – halvbror. 

Sonen skolas och får ta del av lönnmördar-konster; han blir ett dolt redskap i Fjärrskådarnas 

maktkamper och politiska intriger (Hobb 1996, 1997 & 1998).  

      Sonen utvecklar även en vänskap med Narren, vars ursprungliga namn är Käraste. Narren 

                                                 
14 Hobb namnger även ett antal andra karaktärer och platser med betydelsebärande namn i de tre trilogierna.  
15 El och Eda vördas av gemene man i Sex Hertigdömen, men är inte de enda gudarna i Hobbs fiktiva värld. 
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– som till en början tillhör Kung Slug – har manliga och kvinnliga alias i serierna. Narren 

proklamerar att han är en Vit Profet, en individ som kan se potentiella vägskäl i framtiden, 

och Sonen hans Katalysator. Tillsammans formar de världen genom att rädda den från faror 

(Hobb 1996, 1997 & 1998). 

      Sonen besitter Färdigheten och Klokskapen. Färdigheten är en telepatisk förmåga med 

olika funktioner. Individer som har Färdigheten kan bland annat, genom träning, skänka 

varandra sin styrka, nyttja kraften för läkekonster och förlänga sina liv. Färdigheten används 

även som ett medel för telepatisk kommunikation mellan dem som besitter den. Förmågan är 

beroendeframkallande. Om användare inte är försiktiga och kan kontrollera sin förmåga och 

styrka riskeras människor att mentalt drunkna i Färdighetens djupa ”flod”. Fjärrskådarna har 

medvetet strypt allmänhetens kännedom om magin. Det ger den kungliga ätten makt som kan 

brukas för syften som gynnar dem och det de anser är bäst för Sex Hertigdömen (Hobb 1996, 

1997 & 1998).   

      Klokskapen är en äldre magisk förmåga än Färdigheten. Klokskapen innebär att man kan 

förstå och telepatiskt kommunicera med vissa djur. Människa och djur kan med hjälp av 

förmågans kraft skapa ett band mellan sig. Klokskaps-bandet genererar emellertid en stor risk 

eftersom en individ kan försumma sin mänsklighet om djurets sinne får övertag. Bandet 

mellan människa och djur betraktas inte sällan som skamligt, och Klokskapen uppfattas 

ideligen som en avskyvärd förmåga hos gemene man. Det är inte ovanligt att individer som 

blir upptäckta med att besitta Klokskapen utsätts för vedergällningar eller förföljelser (Hobb 

1996, 1997 & 1998).   

      I Hobbs första trilogi, Berättelsen om Fjärrskådarna, utmanas och hotas Fjärrskådarättens 

styre av Rödskeppspirater, som kommer från Utöarna vid Sex Hertigdömens kuster. Piraterna 

berövar sina fångar mänskliga egenskaper, vilket lämnar dem själlösa. Dessa ”Smidda” härjar 

fritt i Sex Hertigdömen, och krigshoten och oroligheterna i riket ställer Sonen inför viktiga 

åtaganden (Hobb 1996, 1997 & 1998).  

 

9.2.1 Mördarens lärling, kapitel ett – ”Förhistorien” 

9.2.1.1 Sammanfattad handling   

Följande presentation är en sammanfattning av kapitel ett, ”Förhistorien”, i Mördarens 

lärling. 

      ”Förhistorien” inleds med en kort fiktiv dokumentation av Fjärrskådarnas traditionsenliga 

namngivning, författad av Sonen. I hopp om att undfly sina tankar sitter han och nedtecknar 

en historik över Sex Hertigdömen. Sonen lyckas bara väcka egna minnen av ensamhet och 
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förlust, och finner att han skriver mer om sin egen början än om landets. Berättelsen 

presenteras sedan genom en av Sonens analepser, tillbakablickar. Först minns han hur han, 

sex år gammal, blir tvärt lämnad vid Fjärrskådarnas befästning och armébas Månögat (Hobb 

1996, s. 11-14). Sonen är oäkta son till kronprins Ridderlig och hans moder är okänd för 

Fjärrskådarna. Med order från prins Ärlig – Ridderligs yngre bror – får stallmästaren Burrich, 

eller ”Ridderligs man”, ansvara för pojkbarnet. Sonen, som bara har blivit kallad ”pojk” i sitt 

tidigare hem, får namnet Sonen av Burrich (s. 18-20). Kronprinsen avsäger sig tronen när han 

får reda på att han har en oäkta son, och flyttar till Videskog med sin fru Saktmod. 

Kungaättens slott, Bockborgen, blir så småningom Sonens nya hem. Sonen minns inte sin mor 

och han träffar aldrig sin far, utan har bara en bild av honom genom ett porträtt i Bockborgen 

(s. 26-27).  

 

9.2.1.2 Världsstruktur   

Under den här rubriken diskuterar jag hur Hobb framställer världsstrukturen i Berättelsen om 

Fjärrskådarna (och The Tawny Man Trilogy och The Fitz and the Fool Trilogy), det vill säga 

på vilka sätt Hobb introducerar element, i ”Förhistorien”, som kan relateras till exempelvis 

seriens samhällsordning, kulturella och religiösa aspekter samt hur världen exponeras och 

realiseras. 

      Hobbs fiktiva värld exponeras genom två tillvägagångsätt i trilogierna om Sonens 

livshistoria. Den första framställningen sker huvudsakligen via protagonisten, Sonen, som är 

den primära homodiegetiska berättaren. Sonen medverkar och agerar i första person. Läsaren 

tillåts att känna sig delaktig i handlingen och kan skapa en närhet till innehållet, då Sonens 

erfarenheter, reflektioner och känslor konkretiseras explicit.  

      Det andra framställningssättet sker genom olika typer av fiktiva dokumentationer, som 

presenteras i inledningen till varje kapitel. Dokumentationerna utgörs av exempelvis gamla 

anteckningar från olika författare eller läromästare, citat eller utdrag från drömmar, böcker 

eller brev. Varje dokumentation anknyter till, på ett eller annat sätt, innehållet i motsvarande 

kapitel och är en viktig beståndsdel av serierna. Mördarens lärlings första kapitel heter 

”Förhistorien” och dokumentationen består av Sonens anteckningar om historiken bakom 

Fjärrskådarättens namngivningstradition. Titeln kan relateras till kungaättens 

namngivningstradition, vilket är en väsentlig och genomgående faktor i serierna och det 

aktuella kapitlet. Titeln kan också kopplas till Sonens egen förhistoria, då han redogör för sina 

första minnen hos Fjärrskådarna. 

      Nilsson skriver att författarna i hans undersökning bland annat använder medvetna 
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karaktärsperspektiv för att skapa en sorts lins för att exponera världar (Nilsson 2016, s. 27). 

Det kan upplevas endimensionellt att Hobb endast tillåter Sonens perspektiv att komma till 

uttryck i serien Berättelsen om Fjärrskådarna. Jag har tidigare även framhållit att Nilsson 

anser att det är väsentligt att författare etablerar illusioner om att en värld är större än vad som 

explicit framställs i romanen (2016, s. 27-28). De fiktiva dokumentationerna i Hobbs 

fantasysvit ger läsaren viktiga ledtrådar i relation till exempelvis Sex Hertigdömens historik, 

olika kulturer utanför Hertigdömet och seriernas handling och teman. På detta sätt skapar 

Hobb ett intryck av att det finns en större och mer nyanserad värld utanför den som 

presenteras ”här och nu” genom Sonens perspektiv. Det ger läsaren möjligheter att utveckla 

en mer nyansrik och mångfasetterad bild av Hobbs fantasyvärld. 

      I ”Traditional Fantasy Cultures” skriver frilansredaktören och journalisten Michael J. 

Varhola att en majoritet av traditionell fantasylitteratur utgår från en kultur som härstammar 

från medeltida Europa, där exempelvis feodalism och ekonomiskt-sociala godssystem är 

centrala faktorer (2001, s. 153-155).  

      Berättelsen om Fjärrskådarna – och Hobbs två övriga serier som handlar om Sonens 

livshistoria – utspelar sig i ett relativt lågteknologiskt, medeltida och feodalt samhälle. 

Månögat är till exempel försedd med en borggård, ett stall och ett vaktrum samt är omringat 

av höga murar. De rum Sonen besöker i befästningen – med undantag för stallet – är försedda 

med en brasa. I prins Ärligs arbetsrum finns hyllor med skrivtavlor och pergamentrullar och 

rummet är – till skillnad mot den spartanska inredningen i hallarna och övriga rum – rikt 

möblerat med möbler, mattor och bonader. Arbetsrummets dörr är av fint snidat trä. I 

Månögats kök tillagas maten över en stenhärd. Köket tillhandahåller även dryckeskaggar och 

det hänger rökt kött i takbjälkarna. I första kapitlet använder karaktärer lyktor för att få ljus 

under dagens mörkare timmar (Hobb 1996).   

      Varhola skriver att författare inom traditionell fantasylitteratur också använder, i likhet 

med det europeiska medeltidssamhället, titlar för adelskap. Titlar nyttjas för att organisera 

aristokratiska samhällens övre uppdelningar, enligt Varhola. Han menar även att den 

medeltida arvsordningen rent historiskt passerat från far och son eller en annan lämplig 

manlig arvinge (2001, s. 157). I Berättelsen om Fjärrskådarna styr en Fjärrskådar-kung över 

Bearns, Buck, Rippon, Shoaks, Tilth och Farrow. Kungaparets äldsta inomäktenskapliga son 

ärver i regel tronen. I ”Förhistorien” redogör Ärlig för Kunglig (Ärlig och Ridderligs yngre 

halvbror) för tronföljden: ”Ridderlig, jag och sedan du. Och sedan vår kusin Upphöjd” (Hobb 

1996, s. 24). På så sätt lämnar Hobb upplysningar om en manlig arvsbestämd 

successionsordning till läsaren. Varje rike i Hertigdömet – med undantag för Buck, 
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monarkens hemvist – styrs av en hertig och/eller hertiginna. Mindre områden eller gods inom 

rikena underhålls av godsägare och ett godssystem försörjer Hertigdömet. Karaktärer i 

serierna är försedda med olika yrken inom olika ”stånd” (Hobb 1996, 1997 & 1998).  

      Det går att göra en koppling till Varholas påståenden utifrån Hobbs introduktion av 

”Förhistorien” och seriens medeltida karaktär. Presenterade exempel är några av många, men 

kan på ett övergripande plan relateras till den europeiska medeltidens ekonomiska, sociala, 

kulturella och tekniska strukturer. Genom att tidigt framställa element och skildra detaljer 

som dessa, anslår Hobb en ton som talar om en fantasyvärld i en svunnen tid som dock kan 

relateras till vår värld, men gör också läsaren medveten om väsentliga delar av seriens 

världsstruktur.  

      I Berättelsen om Fjärrskådarna genomsyrar religiösa aspekter allmänhetens kulturliv, där 

kraftuttryck är ett exempel på detta. I Sex Hertigdömen är gudarna El och Eda i fokus.  

      När prins Ärlig möter Sonen för första gången säger han ”Fruktsamma Eda” för sig själv. 

Kronprins Ridderlig och hans fru Saktmod är barnlösa. Ärlig inser emellertid att Sonen är 

Ridderligs, då pojkbarnet är väldigt lik brodern (Hobb 1996, s. 16-17). Eda är den 

”välsignande” guden över jordbruk och betesmarker. Människor vänder sig därför till Eda vid 

behov av hjälp med exempelvis grödor och boskap, men också för vilken välsignelse som 

helst. I en annan scen för soldaten Jason och stallmästaren Burrich en diskussion om Sonens 

börd och Ridderlig och Saktmod. Burrich säger: ”Om min herre inte har någon arvinge är det 

Edas vilja och beror inte på brister i hans manbarhet” (Hobb 1996, s. 19). Sonen är Ridderligs 

son, men Burrich menar är att det är gudinnans vilja att makarna inte har ett fruktsamt 

äktenskap.  

      Eda och El åberopas av människor från olika samhällsklasser i Sex Hertigdömen. Ärlig är 

prins och Burrich är stallmästare och arbetar för kungafamiljen, det är bara två exempel på 

karaktärer som använder religiösa kraftuttryck och som befinner sig i olika sociala grupper. 

Precis som när Hobb introducerar medeltidsliknande referenser i miljöbeskrivningar skapar 

även kraftuttrycken en illusion av Berättelsen om Fjärrskådarnas fantasyvärld. Sex 

Hertigdömens religiösa världsbild och medeltida samhälle kan även kopplas till Wolfs 

kulturella sfär, eftersom det är samhälleliga och kulturella företeelser som utformas och 

upprätthålls av människor i fiktionen. Kraftuttryck och olika typer av tillbedjan är också 

kulturellt och religiöst betingade; vad som är normativt i en viss kultur är inte nödvändigtvis 

det i en annan. 

      Kapitlet ”Förhistorien” avslutas med orden: ”Faderlös och moderlös växte jag upp vid ett 

hov där alla insåg att jag var en katalysator. Och en katalysator blev jag” (Hobb 1996, s. 27). 
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Sonen kommer att så småningom växla mellan att vara ett redskap för Fjärrskådarna och 

Narren. Som Katalysator har Sonen möjlighet att bidra med Förändring, ett av seriens centrala 

teman. Sonen kallar sig själv för katalysator; detta faktum skapar en känsla av att fenomenet 

är väsentligt i serien. Hobb ger inga övriga förklaringar till läsaren i prologen. Johansson 

Nordlund bekräftar också att förändring ”[…] av världen, av samhällen, av personer och deras 

tankar och förutfattade meningar” (Johansson Nordlund 2016, s. 18) är det bärande temat i 

Hobbs trilogier Berättelsen om Fjärrskådarna och Den Gyllene Mannen16.  

 

9.2.1.3 Magiska element  

I det här avsnittet står Hobbs framställning och introduktion av magiska element i fokus. 

Exempel på magiska element i Sex Hertigdömen är Färdigheten och Klokskapen. 

      I Berättelsen om Fjärrskådarnas inledande kapitel omnämns Färdigheten. Sonen försöker 

erinra sig sitt första minne, men är osäker på huruvida det är sitt eget eller ej. Hans minnen är 

nämligen ibland så fullständiga att han tvivlar på om det är från egna erfarenheter eller olika 

källors återberättelser (Hobb 1996, s. 12).  

 

Är detaljrikedomen följden av en sexårings förbehållslösa sätt att uppgå i allt det som händer 

omkring honom? Eller kan detta att minnet tycks så uttömmande vara en blank hinna som 

Färdigheten skapat, en verkan av de droger en människa senare tar för att kontrollera sitt 

beroende av Färdigheten, drogerna som medför smärta och sitt eget begär? Det sistnämnda är 

mycket möjligt. Kanske är det rentav troligt. Man får hoppas att så inte är fallet. 

 

                                                                                                                         (Hobb 1996, s. 12) 

 

Färdigheten används inte i ”Förhistorien”. Färdighetens mångsidiga funktioner förklaras inte 

heller, med undantag för dess beroendeframkallande verkan och Färdighet-brukares tendens 

att skapa mentala ”dimmor” eller ”slöjor” tack vare droger och Färdigheten själv. Precis som 

de flesta av Fjärrskådarna har Sonen en fallenhet för Färdigheten. Hans skicklighet är till en 

början instabilt eftersom Färdighetsmäster Galin – en av kungaättens oäktingar och lärare – 

sätter käppar i hjulet för honom. Individer som är starka med Färdigheten kan skapa mentala 

illusioner eller vilseleda människor genom att exempelvis fel-informera dem; det är precis vad 

Galin gör mot Sonen och kanske Sonen mot sig själv. För att dämpa sin hunger efter 

Färdigheten och motverka dess biverkningar, som exempelvis huvudvärk, kommer Sonen att 

                                                 
16 Den svenska översättningen av Robin Hobbs serie The Tawny Man Trilogy. 
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bruka örten Älvabark. Örten används för att göra ett starkt, svart och bittert te och är 

beroendeframkallande. En för stark dos av Älvabark riskerar exempelvis att stundtals släcka 

förmågan att använda Färdigheten (Hobb 1996, 1997 & 1998). 

      I Månögat ansvarar stallmästaren Burrich för Sonen. Sonen tilldelas en sovplats i stallet 

och sällskapas av en halvvuxen valp, Nosen, under sin första natt i befästningen Månögat 

(Hobb 1996, s. 21). Sömnen infinner sig: ”Jag [Sonen] gled in i hans [Nosens] sinne och 

delade hans otydliga drömmar om en ändlös jakt, förföljde ett byte jag aldrig såg, men vars 

heta vittring drog mig vidare genom nässlor, törnen och stenskärv” (Hobb 1996, s. 22). 

Sekvensen kan ses som ett första tecken på Sonens Klokskap och Sonen och Nosens band. 

Nosen är det första djuret Sonen skapar ett band till.  

      Hobbs introduktion av magiska element kan göra en uppmärksam läsarpublik beredd på 

magi-relaterade fenomen i Berättelsen om Fjärrskådarna. Hobb är tämligen förbehållsam i 

introduktionen av seriens magiska krafter. Det faktum att Färdigheten nämns och skrivs med 

en versal tyder på att fenomenet är väsentligt i serien. Hobb är mer diskret i presentationen av 

Klokskapen. Den allmänna uppfattning i Sex Hertigdömen är att Klokskapen är en skamlig 

och alltför intim förbindelse med djur, som också riskerar att eliminera individers 

mänsklighet. Det är således en magisk kraft som inte bara bryter mot våra naturlagar, utan 

också mot allmänhetens uppfattning om vad som är ”rätt” och ”naturligt” i fiktionen. Genom 

att subtilt antyda förbindelsen mellan Sonen och Nosen ger Hobb en uppmärksam läsare en 

antydan om vad som komma skall. Redan i kapitel två får vi en närmare inblick i Sonen och 

Nosens band samt i hur Burrich, som också besitter Klokskapen, särar på dem för att kapa 

bandet (Hobb 1996). 

 

9.2.1.4 Fjärrskådarnas namngivningstradition 

Hobbs framställning och introduktion av Fjärrskådarnas namngivningstradition aktualiseras i 

det här avsnittet. 

      Som tidigare nämnts menar Ekholm att författares noggrannhet gällande namngivning av 

personer, föremål, platser och länder, eller frånvaro av sådant, kan påverka läsarens 

upplevelse av ett verk. Enligt Ekholm har Tolkiens icke-slumpmässiga bruk av namn haft ett 

stort inflytande i fantasysammanhang. Han menar att Tolkiens strategi är att skapa och 

namnge individer, platser och föremål tillhörande olika folkslag på olika, men för varje 

folkslag karaktäristiskt vis. Ekholm hävdar att en del förförfattare av litterär fantasy försöker 

härma Tolkien eller vara originella, men att resultaten ofta är nedslående (2000, s. 89).  
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      Hobb namnger Fjärrskådarätten (och även ett antal andra karaktärer) utifrån dygder eller 

attribut, och vissa platser med betydelsebärande namn. Traditionen går tillbaka till rikets 

grundande och förste kung, Grip. I kapitlets inledning sägs följande: 

 [...] och med detta namn påbörjades kanske den tradition som bjöd att söner och döttrar av 

hans ätt skulle få namn som kunde forma deras liv och kynnen. Folktron hävdar att sådana 

namn fästes vid de nyfödda barnen med magi och att de kungliga ätteläggarna var oförmögna 

att förråda de egenskaper vilkas namn de bar. […] men historien har visat att detta inte alltid 

var tillräckligt för att binda ett barn vid den egenskap som hade namngivit det…  

 

                                                                                                                       (Hobb 1996, s. 11) 

 

I ”Förhistorien” introduceras flera sådana namn. Slug, Ridderlig, Ärlig, Kunglig, Upphöjd, 

Saktmod, Sonen och Videskog är några exempel. För att tydliggöra namngivningarna 

exemplifierar jag några scener i ”Förhistorien”:  

      Sonen upplever och skildrar prinsarna Ärlig och Kunglig som motsatser, även om han vid 

tidpunkten kanske inte är medveten om Fjärrskådarnas namngivningstradition. Ärlig är klädd 

som sina soldater, i grova och tåliga yllekläder i dämpade färger. Det är bara en vapenbild av 

guld- och silvertrådar som lyser och utmärks i hans utstyrsel (Hobb 1996, s. 23). Ärlig är 

också väldigt grov i sitt utseende; han har oregerligt hår, mörkt skägg och knytnävar ärrade av 

arbete (s. 16). Kunglig är yngre, slätrakad och parfymerar och slätkammar sitt hår. Han bär 

kläder i fina och exklusiva tyger, klara och vackra färger och med spets-detaljer samt ett 

spänne i guld och ädelstenar (s. 23). Sonen förklarar att Kungligs ”[…] omsorgsfulla 

ordvändningar var som en tvinnad guldkedja jämfört med de enkla länkarna i Ärligs ord” 

(Hobb 1996, s. 24).       

      I en scen berömmer Ärlig Burrichs insatser med Sonen. Kunglig anser istället att 

stallmästaren är enfaldig som låter ett barn, oäkting eller ej, sova i ett stall. Han gör ingen 

hemlighet av att han och modern vill ”avhända” Sonen så att inga fler oklarheter i tronföljden 

än nödvändigt skapas. I själva verket är Kunglig orolig över och endast intresserad av sin 

egen placering (Hobb 1996, s. 23-25). Fjärrskådarnas traditionsenliga namngivning är inte är 

alltid tillräcklig för fästa och forma ett barn vid den egenskap som är given det, enligt 

kapitlets inledande dokumentation. Den allmänna uppfattningen om Ärligs respektive 

Kungligs karaktärer i Berättelsen om Fjärrskådarna är emellertid att den förra är jordnära, 

uppriktig och sanningsenlig, och den senare tämligen självisk, utseendefixerad och högdragen 

(Hobb 1996, 1997 & 1998). 
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      Saktmod och Ridderlig har inga barn. När Sonen dyker upp vid Månögat uttalar soldaten 

Jason att det inte är ”[…] kronprinsens fel om inte hennes nåd Saktmod kan bära hans barn till 

havandeskapets slut…” (Hobb 1996, s. 19). Burrich försvarar Ridderligs arvlöshet med att det 

är ”Edas vilja”. Han säger också att Saktmod alltid har varit ömtålig och ”Det här kommer att 

pröva hennes nåd till det yttersta av hennes namn” (Hobb 1996, s. 19). Det är inte bara Sonen 

som observerar och tar hänsyn till de olika karaktärerna, utan även Burrich. Han refererar 

tydligt till Saktmods innebörd, vilket betyder att han är medveten om den 

namngivningstradition som finns. Saktmod smärtas till en början över att Sonen inte är 

hennes, men är tolerant mot Ridderlig och kommer åta sig en stöttande modersroll för Sonen 

(Hobb 1996, 1997 & 1998). 

      När prins Ärlig möter Sonen för första gången säger han ”Vem hade trott det om min 

namnkunnige, dygdige bror?” (Hobb 1996, s. 16). Ridderlig är en omtyckt och karismatisk 

man med en talang för diplomati. I likhet med sitt namn och Ärligs uttalande ”dygdige”, 

uppfattas Ridderlig som väldigt anständig och sedlig till sin karaktär i fantasysviten. Av den 

anledningen förvånas Ärlig över den utomäktenskapsfödde Sonen (Hobb 1996). 

      Som jag redan framhållit är det i regel kungaätten som uppkallar sina barn efter en dygd 

eller ett attribut i Berättelsen om Fjärrskådarna. Detta faktum är uppenbart i det inledande 

kapitlet av Mördarens lärling. Burrich är stallmästare och en av soldaterna heter Jason; det är 

två karaktärer som inte är medlemmar av kungaätten och som därför besitter relativt vanliga 

namn. De kungliga bröderna heter däremot Ärlig, Ridderlig och Kunglig och deras kusin, som 

bara omnämns i kapitlet, heter Upphöjd. 

      Johansson Nordlund skriver att flera av Hobbs namn är dubbeltydiga på engelska språket 

men att det till stora delar försvinner i svenska översättningar. För att exemplifiera: Ridderlig 

Fjärrskådare heter på originalspråket Chivalry Farseer och Sonen FitzChivalry Farseer, men 

omtalas ofta bara som Fitz. Enligt Johansson Nordlund är Sonens namngivning logisk 

eftersom ordet Fitz betyder ”son” eller ”son of”. Fitz är också en term som används i 

efternamn för oäkta kungliga barn. I serien är Fitz således ett egennamn samtidigt som det är 

ett hån mot hans ställning, menar Johansson Nordlund. Delar av innebörden försvinner då han 

endast tilltalas som Sonen i svenska översättningar (Johansson Nordlund 2016, s. 17).  

      Hobbs namn påverkar, i likhet med Ekholms antaganden, läsarens upplevelser av 

Mördarens lärling. Hobb skapar ett karaktäristiskt element i Berättelsen om Fjärrskådarna 

eftersom dygd-baserade namn, som också skildras och förstärks via personbeskrivningar, 

skapar illusionen av en kulturell praktik i seriens fantasyvärld. Namngivningstraditioner 

skiljer sig åt av naturliga skäl i olika kulturer. Hobb kan tänkas alludera på en puritansk 
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tradition. Puritanismen var en protestantisk rörelse i den anglosaxiska världen under 1500- 

och 1600-talen (Britannica 2017). Puritanernas namngivningstradition grundade sig i att 

namnge barn efter moraliska dygder. Idag lever traditionen vidare i den anglosaxiska 

kulturen; Joy, Grace, Hope och Faith är några vanliga exempel (Fantasy Name Generators 

2017).  

      Hobbs namngivningstradition är inte ”magiska element” i samma bemärkelse som jag 

anfört i ”Bakgrund”. Toijer-Nilsson skriver däremot att fantastiska berättelser innehåller 

bland annat upplevelser som inte överensstämmer med mänsklig erfarenhet (1981, s. 9). I den 

svenska kulturen är det ovanligt att namnge barn efter dygder eller attribut, och det kan ses 

som ett tecken på att mina erfarenheter inte kongruerar med innehållet i Hobbs fantasysvit. 

Den som läser de svenska översättningarna kan således få en mer främmande upplevelse av 

Hobbs karaktärs- och platsnamn än de som är hemmastadda i en anglosaxisk språktradition. 

      Hobb utgår – medvetet eller omedvetet – från en anglosaxisk namngivningstradition, men 

lyckas göra den till ett eget koncept då hon låter kungaätten Fjärrskådarna skapa en egen 

tradition av det. Detta faktum kan jämföras med Wolfs nominella sfär. Hobb introducerar 

Fjärrskådarnas namngivningstradition i ”Förhistorien”, men låter den även genomsyra hela 

Berättelsen om Fjärrskådarna och övriga trilogier där Sonen agerar protagonist. Det gör 

läsaren medveten om och beredd på nya namn, karaktärer och personligheter. Hobbs namn, 

karaktärsnamn som platsnamn, är genomtänkta och skapar en djupare nivå i serierna, enligt 

Johansson Nordlund (2016, s. 16). Jag instämmer med påståendet eftersom namnen och 

karaktärsskildringarna nyanserar individer. Varje karaktär är nämligen bunden till att formas 

utifrån ett givet namn, samtidigt som varje givet namn bara är ett ideal som egentligen inte 

kan uppnås fullt ut eftersom människor är komplexa.  

 

9.3 Komparativ diskussion 

I följande avsnitt presenteras en komparativ diskussion av Robert Jordans och Robin Hobbs 

framställningar av element som skapar illusioner av fantasyvärldar i Sagan om Drakens 

återkomst och Berättelsen om Fjärrskådarna. Komparationen är strukturerad enligt analysens 

rubriker som behandlar seriernas världsstruktur, magiska element och epitet och namn. Min 

komparativa diskussion avlutas med en sammanfattning som relateras till Wolfs 

huvudegenskaper, invention, completeness och consistency, och delar av min 

forskningspresentation.  
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9.3.1 Världsstruktur  

Gemensamt för Jordan och Hobb är att båda tidigt introducerar och framställer avgörande 

faktorer och element för fantasysviternas världar och handling. Författarna använder både 

olika och likartade tillvägagångssätt.  

      Karaktäristiskt för Hobb är att hon strukturerar fantasysviten om Fjärrskådarna genom att 

Sonen berättar sin livshistoria, vilken kompletteras av ett bakgrundsmaterial som finns i 

fiktiva skriftliga dokumentationer. Framställningstekniken kan liknas vid ett pussel: 

tillsammans formar pusselbitarna – dokumentationerna och Sonens perspektiv – en 

kompletterande och innehållsrik bild av seriens fantasyvärld.  

      I ”Förhistorien” sveps läsaren in i en medeltida värld och en feodal-liknande 

samhällsstruktur där kungaättens manliga arvingar ärver tronen. Sonens ankomst till 

Fjärrskådarna och hans roll som Katalysator är också vitalt eftersom det så småningom 

möjliggör Förändring. I ”Förhistorien” konstaterar Sonen själv att han kommer att bli en 

katalysator, utan att Hobb utvecklar påståendet i kapitlet. 

      Jag finner att berättarperspektivet inte är lika relevant att undersöka i Jordans Sagan om 

Drakens återkomst eftersom det inte är avgörande för författarens framställning av seriens 

världsstruktur i prologen. Till skillnad från Hobb, tar Jordan fasta på parametrar om 

exempelvis den fiktiva världens naturlagar och tid. Tidens Hjul och Urkällan är ett par 

exempel. Hjulet motsvarar världens universum som väver samman människor med varandra 

genom sju återkommande tidsåldrar. Urkällan och Kraften styr universum genom två halvor: 

en manlig och kvinnlig del, saidin respektive saidar. Fantasysvitens cykliska tid är väsentlig i 

fiktionen eftersom det påverkar (åter)kommande utsagor och karaktärer i varje Ålder.  

      Jordan framställer även, i likhet med Hobb, faktorer som kan relateras till fantasysvitens 

samhällsstrukturer och kulturella organ. I prologen belyses olika institutioner explicit, utan att 

Jordan ger läsaren förklaringar om dem. I Sagornas Ålder respektive den Tredje Åldern är 

institutioner och ordnar väsentliga för till exempel Aes Sedaier och kungadömen. En annan 

gemensam faktor är att både Jordan och Hobb introducerar religiösa och kulturella aspekter 

genom kraftuttryck, då karaktärer åberopar och vördar gudar eller högre makter. 

      Den naturliga sfären omfattar exempelvis andra planeter, landmassor, typer av växter och 

arter av djur och varelser än vad som finns i vår primära värld, skriver Wolf. Det kan i en liten 

skala motsvara enskilda arter från växt- eller djurriket och i en större skala hela ekosystem 

(2012, s. 36). Gemensamt för Jordan och Hobb är att de inte presenterar några inslag som kan 

relateras till denna sfär i sina inledningar. Lews Therin skapar ett ”nytt” eldsprutande berg 
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med hjälp av Kraften, men berget kan liknas vid ett vanligt vulkanberg i vår värld.  

      Frånvaron av den naturliga sfären betyder inte det inte finns flora och fauna i 

fantasysviterna som skiljer sig från vår värld. I Jordans värld existerar exempelvis trollocker, 

varelser som är en vanskapt korsning av djur och människa (Jordan 1992, s. 372). I Hobbs 

värld existerar bland annat de Äldste, människor som har antagit delar av drakars fysiska och 

mentala egenskaper (Hobb 1996, 1997 & 1998). En närvaro av den naturliga sfären skulle 

bidra till en förstärkt illusion av fantastiska element för läsaren. Författarnas frånvaro av 

element som dessa kan bero på att prologen respektive kapitel ett är tidiga delar i förhållande 

till seriernas omfång. 

 

9.3.2 Magiska element  

Jordans och Hobbs framställning och introduktion av magiska element skiljer sig åt och 

genererar olika förutsättningar för läsaren. Exempel på magiska krafter och magi-relaterade 

föremål i Jordans prolog är Urkällan, saidin, Elan Morins krafter från Shai’tan respektive 

Tamyrlins ring och Drakberget. Exempel på magiska krafter i Hobbs första kapitel är 

Färdigheten och Klokskapen. 

      Samtliga exemplifierade magiska element i Jordans prolog är antingen aktiva eller 

passiva. För att exemplifiera: Saidin och Elan Morins krafter från Shai’tan brukas av Draken 

respektive Svikaren och är sålunda aktiva magiska element. Tamyrlins ring framhävs explicit 

men är passiv i prologen. Det är även oklart huruvida det är ett magiskt föremål eller ej. 

Drakberget är ett resultat av en aktiv magisk komponent, även om berget i sig inte är magiskt. 

Jordans introduktion och framställning av aktiva magiska krafter gör läsaren beredd på 

(senare) inslag av magi i serien.  

      Hobb är diskret i sin framställning av magiska förmågor i Mördarens lärlings inledande 

kapitel och detta skiljer Jordan och Hobb åt. Färdigheten omnämns explicit och Klokskapen 

kan förnimmas indirekt. Hobb ger däremot inga direkta antydningar om vad respektive 

magisk kraft är eller vilka exakta funktioner den fyller. Det bidrar till att explicita och aktiva 

gestaltningar av fantastiska inslag – i fråga om magiska element – är svårare att urskilja i 

Hobbs inledning av Berättelsen om Fjärrskådarna än Jordans inledning av Sagan om 

Drakens återkomst.  
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9.3.3 Epitet och namn 

Gemensamt för Jordan och Hobb är författarnas användning av betydelsebärande 

karaktärsnamn eller titlar i Sagan om Drakens återkomst respektive Berättelsen om 

Fjärrskådarna. Namnen figurerar på olika sätt men nyanserar inte sällan karaktärerna. Å 

andra sidan kan författarnas specifika titlar, epitet och karaktärsnamn riskera att hämma 

läsarens egen uppfattning om karaktärers personligheter och aktioner.  

      Jordan alluderar – medvetet eller omedvetet – till antikens stående epitet, där 

egenskapsord knyts till ett namn. Karaktärer i Jordans serie tilldelas titlar eller namn som i 

huvudsak skildrar utmärkande egenskaper eller gärningar och fungerar inte sällan som epitet. 

Epiteten är både fristående och anknutna till karaktärernas ursprungliga namn. Lews Therin 

Telamon tituleras exempelvis Draken och Elan Morin Tendronai som Hoppets Svikare, 

medan den förras maka beskrivs som Ilyena Solhår.  

      Hobb alluderar – medvetet eller omedvetet – till en puritansk namngivningstradition. 

Karaktärer, i huvudsak tillhörande Fjärrskådarätten, tilldelas namn utifrån dygder eller 

attribut. Hobb låter Fjärrskådarna skapa en egen kulturell praktik av namngivningstraditionen 

där den ursprungliga idén grundar sig i att dygder eller attribut ska forma individers kynnen. 

Människor är emellertid komplexa och det är inte alltid namngivningstraditionens primära 

föreställning överensstämmer med individers karaktäristika.  

 

9.3.4 Sammanfattning  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är hämtad från Wolfs teoretisering av world-building och 

närmare bestämt hans utveckling av invention, element som på olika sätt skapar fiktiva 

aspekter i sekundärvärldar. Wolf menar att invention är det som gör en sekundärvärld 

”sekundär” och jag är böjd att hålla med. Genom variationer eller nyskapande element skapar 

Jordan och Hobb illusioner av fantastiska världar. Författarnas användning och frånvaro av 

den kulturella, den nominella respektive den naturliga sfären liknas vid. Det innebär inte 

nödvändigtvis att innehållet i dessa sfärer är likadana i Jordans och Hobbs framställningar.  

      Den kulturella sfären motsvarar ett brett spektrum, men avser i allmän bemärkelse fiktiva 

kulturella och samhälleliga inslag som konstrueras av människor eller varelser. I Jordans och 

Hobbs inledningar kommer delar av den kulturella sfären till uttryck genom exempelvis 

namngivningspraktiker, religiösa kraftuttryck, institutioner och samhällspositioner samt seder 

i fråga om arvsordningar.  

      Jordans och Hobbs allusioner till antikens epitet respektive den puritanska 

namngivningstraditionen kan jämföras med Wolfs nominella sfär. I Hobbs fantasyvärld är det 
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huvudsakligen Fjärrskådarätten som konstruerar och upprätthåller en egen kulturell praktik 

där dygd-baserade namn är centralt. Dessa namn, som till exempel Ärlig och Kunglig, är 

egennamn men också betydelsebärande eftersom de ska forma individers karaktäristika och 

personligheter. Jordans framställningar tyder också på att det finns en språklig tradition och 

kultur där betydelsebärande titlar som fungerar som epitet är vanligt förekommande. 

Karaktärer i Jordans fantasysvit har däremot egennamn oavsett om de tilldelas epitet eller ej. 

Lews och Rand är egennamn och karaktärerna tituleras även som Draken, men Rands 

adoptivfar heter endast Tamlin ”Tam” al’Thor (Jordan 1992 & 1993). Det betyder inte att 

Jordans karaktär- och platsnamn är slumpmässiga och betydelselösa eller att Jordan inte 

konstruerar nya språkliga koncept, gällande exempelvis för- och efternamn, i serien. Jag har 

inte studerat Jordans övriga karaktärsnamn eftersom han inte presenterar karaktärer med 

enbart egennamn i prologen.  

      Som jag tidigare påpekat är framställningar av den naturliga sfären frånvarande i Jordans 

och Hobbs inledningar, vilket alltså är ett gemensamt drag hos dem. Den ontologiska sfären är 

emellertid tydligast i Jordans framställning. Hobb presenterar en medeltidsliknande värld men 

redogör inte för exempelvis tidens naturlagar. Jordan är explicit i sina beskrivningar av 

Urkällan och Tidens Hjul – krafter som styr världens universum och tid. Läsaren förses 

därmed med tydliga och direkta förklaringar av fantasysvitens världsstruktur, vilket kan 

underlätta förståelsen inför kommande händelseförlopp i den Tredje Åldern. Hobbs frånvaro 

av framställningar som kan jämföras med Wolfs ontologiska sfär kan bero på att exempelvis 

tidens naturlagar inte är lika avgörande i Berättelsen om Fjärrskådarna som i Sagan om 

Drakens återkomst.   

      Delar av Hobbs kulturella sfär kan även relateras till Wolfs completeness. Completeness 

handlar om i vilken grad sekundära världar innehåller förklaringar till och detaljer om 

funktionella eller praktiska element. Hobb beskriver och förklarar företeelser som krävs i en 

praktisk värld: brasor som värmekällor, eldstäder för matlagning och lyktor som ljuskällor är 

vanligt förekommande i samhällen utan tillgång till exempelvis elektricitet och genomsyrar 

människors vardag i det medeltidsliknande Hertigdömet. 

      I prologen lyfter Jordan fram sådant som kan relateras till Sagornas Ålders 

samhällsstruktur och institutioner, men ger inte läsaren några vidare förklaringar till dem. 

Som jag redan framhållit beskriver även Jordan fantasysvitens universum och tid; det är 

inslag som är av betydelse för seriens världsstruktur, men som inte är helt avgörande för en 

praktisk värld. Det som skiljer Hobb och Jordan är således att den förra ger läsaren 

förklaringar – indirekt och direkt – om praktiska detaljer, vilket anslår en ton av en praktisk 
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värld. Jag vill poängtera att frånvaron av förklaringar och detaljer i prologen inte betyder att 

Jordans Sagan om Drakens återkomst inte uppfyller delar av completeness. 

      Consistency handlar om graden av detaljer som är trovärdiga, genomförda och utan 

motsägelser. Wolf menar att detta kräver en noggrann integration av detaljer och 

uppmärksamhet på hur allt är sammankopplat i en fiktiv värld. Wolf poängterar att skapare av 

sekundära världar inte alltid strävar efter konsekventa världar, utan även kan, exempelvis, 

skapa humoristiska inslag med ”inconsistencies”, inkonsekventa detaljer (2012, s. 43).  

      Fjärrskådarnas namngivningstradition är ett exempel på ett konsekvent, trovärdigt och 

genomfört element. I ”Förhistorien” dokumenterar Sonen traditionens historik, där han också 

förklarar att ett givet namn inte alltid räcker för att forma en individ. Fjärrskådarnas tradition 

realiseras sedan i kapitlet. För att exemplifiera: Ridderlig är omtyckt och ”ridderlig” till sin 

karaktär men har en son utom äktenskap trots förpliktelser till makan Saktmod. Det namn som 

är givet Ridderlig är därmed inte tillräckligt för att forma honom helt eftersom han inte är mer 

än mänsklig.  

      Consistency avser en följdriktighet gällande olika delar av sekundära världar. Jag anser att 

det är svårt att uttala mig om samtliga inslag i analysens tematiska rubriker uppfyller Wolfs 

consistency. I den här uppsatsen undersöker jag i första hand Jordans och Hobbs inledningar, 

även om jag relaterar väsentliga delar till seriernas helhet. Jordans magiska krafter upplevs 

exempelvis som trovärdiga element eftersom karaktärerna i prologen använder magi som om 

det vore normalt och självklart för dem. Jag undersöker emellertid inte Kraftens (eller andra 

faktorers) följdriktighet i serien, och kan därför inte – utifrån mina resultat – uttala mig om 

elementet är utan motsägelser eller ej i hela fantasysviten. 

      Robert Jordans och Robin Hobbs framställningar av fantasyvärldar i Sagan om Drakens 

återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna sammanfaller även med några övriga 

ståndpunkter i den presenterade forskningens resultatdelar. 

      I David Nilssons undersökning sker exponering av litterära fantasyvärldar bland annat 

genom en balans mellan fantastiska och mundana inslag (2016, s. 27-28). Jag har tidigare 

givit exempel på hur Jordan och Hobb skapar illusioner av fantastiska inslag, men som även 

kan jämföras med vår värld. Karaktärerna i författarnas fiktioner använder exempelvis 

kraftuttryck för att vörda eller åberopa gudar eller högre makter; i den svenska kulturen 

används också religiöst förankrade kraftuttryck. Hobb konstruerar en lågteknologisk som kan 

relateras den europeiska medeltiden, och i likhet med samhällen i vår värld upprätthålls 

Jordans fiktionsvärld av institutioner med olika befattningar. Mina resultat visar därmed att 

Jordan och Hobb också balanserar fantastiska och mundana inslag i sina framställningar.  
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      Som jag tidigare påpekat anser Nilsson att illusionen om att den fiktiva världen existerar 

utanför romanens gränser är bland det viktigaste som finns i exponeringen av fantasyvärldar 

(2016, s. 27). Jordan och Hobb skapar illusioner av världar bortom romanernas inledningar 

men på olika sätt: Jordan refererar till inslag som existerar utanför vad som presenteras eller 

realiseras i prologen och Hobb använder fiktiva dokumentationer i varje kapitels inledning. I 

likhet med Starlanders slutsats om expositional gaps skapar däremot både Jordan och Hobb 

luckor genom att hålla inne med information om eller förklaringar av exempelvis händelser 

eller fenomen. Jordan och Hobb kan tänkas utnyttja dessa luckor för att skapa spänning, 

nyfikenhet och intresse hos läsaren. 

      Som jag redan framhållit används prologer inte sällan som upptakt i form av till exempel 

en händelse eller profetia. Jordan använder prologen för att introducera en händelse från det 

förgångna som är av betydelse i seriens utformning och den Tredje Åldern; kriget mot den 

Svarte, den besmittade saidin och de manliga Aes Sedaiernas förfall är några väsentliga 

företeelser inför vad som komma skall. Att Jordan inte är lika subtil i prologen som Hobb i 

kapitel ett, exempelvis när det gäller magiska element, är inte särskilt förvånande eftersom 

Jordan utnyttjar prologen för att kontextualisera händelser och magiska fenomen som är 

avgörande för seriens övergripande handling. 

      Jordans och Hobbs framställningar och strukturer av element som skapar illusioner av 

fantastiska världar både skiljer sig åt och liknar varandra. Genremässiga mönster som 

exempelvis ett tidigt etablerande respektive en subtil framställning av fantastiska element, en 

balans mellan fantastiska och mundana inslag, bruket av luckor och noggranna utformningar 

av karaktärsnamn, epitet och/eller titlar kan tillsammans skapa – precis som David Nilsson 

säger – en ”formel”. Denna ”formel” kan nyttjas för att (inledningsvis) exponera litterära 

fantasyvärldar och fiktiva världar överlag. 

      Det är emellertid väsentligt att beakta att jag endast har undersökt inledningarna i Jordans 

och Hobbs Sagan om Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna. 

Presenterade framställningar och element kan därför utgöra en (bråk)del av författarnas 

tekniker i relation till fantasysviternas helhet. Jordan och Hobb är också två av många 

framgångsrika författare av litterär fantasy; exemplifierad ”formel” är inte huggen i sten, utan 

kan ses som en vägledning eller som riktlinjer med utrymme för andra idéer i skapandet och 

framställningen av litterär fantasy. 
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10. Didaktiska aspekter  

Kärnan i svenskämnet är språk och litteratur, skriver Skolverket i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11) (s. 160). Skolverket beskriver 

språket som människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 

kunskapsutveckling. Enligt Skolverket ska skönlitteratur och olika medier och texter hjälpa 

människan att lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv (s. 160).  

      Med utgångspunkt i min undersökning och riktlinjerna för svenskämnet i Gy11 ämnar jag 

lägga fram några idéer om hur fantasylitteratur och litterära fantasyvärldar kan behandlas i 

undervisning. Jag vill poängtera att det går att arbeta med fantasylitteratur och fantasygenren 

på många olika sätt inom ramen för den svenska skolverksamheten. Följande presentationer 

bör därför inte betraktas som slutna mål; mina förhoppningar är att konklusionerna ska kunna 

brukas, men också bidra till andra inspirerande tankar och idéer i pedagogiska sammanhang. 

 

10.1 Fantasy som ögonöppnare  

Den svenska skolans värdegrundsarbete och undervisning i svenskämnet ska vara en källa till 

självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter och livsvillkor samt utmana 

elever till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket 2011, s. 5-7, 11, 160-161). 

Läraruppdraget i svenska innebär också att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågor 

att reflektera och kritiskt granska texter, enligt Skolverket (2011, s. 160-161).  

      Alkestrand menar, med stöd från Tolkien, att fantasy har en ögonöppnande funktion och 

en samhällskritisk kraft eftersom ”[…] fantasylitteratur kan hjälpa oss att se det som vi annars 

inte lägger märke till, eller låta det som vi betraktar som självklart träda fram i ett nytt ljus” 

(Alkestrand 2009, s. 9). Som jag inledningsvis nämnt hävdar även Johansson att vi kan 

relatera olika faktorer, däribland maktstrukturer och etik- och moralfrågor, i fantasylitteratur 

till vår egen vardag. Jag anser att min undersökning av inledningar i Robert Jordans Sagan om 

Drakens återkomst och Robin Hobbs Berättelsen om Fjärrskådarna visar att författarnas verk 

kan bilda utgångspunkt för att uppmärksamma värdegrundsfrågor och normkritiska 

diskussioner.  

      I ”Fantastiska flickor i fantasy – om genus och normöverskridande” skriver litteratur- och 

genusvetaren Maria Nilson att ”[…] genus handlar om att problematisera och diskutera hur vi 

hela tiden skapar och omskapar kvinnligheter och manligheter påverkade av den tid vi lever i 

och den plats vi lever på (Nilson 2012, s. 136). Hur förhandlas, skapas och förändras 

exempelvis beteenden, roller, normer och förväntningar? Johansson skriver även att en del 
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fantasylitteratur har svårt att ”komma loss” från konservativa och feodala samhällssystem 

som bygger på att män är en norm medan kvinnor är föremål för ekonomiskt grundade 

äktenskapsförbindelser och traditionella roller där ansvar för hem och barn är centralt (2009, 

s. 134-135). Robin Hobb framställer en medeltidsliknande miljö och ett feodalt styre med en 

manlig arvsordning. Det kan ställas mot Jordans kvinnliga Aes Sedaier under den Tredje 

Åldern. I Jordans fantasysvit har många kvinnor ledande och auktoritära positioner eftersom 

män som leder Kraften försummas av sitt förnuft på grund av den besmittade saidin. 

Genusperspektiv och stereotypa karaktärsskildringar kan därför utgöra en startpunkt i 

undervisning där elever uppmanas att vara normkritiska. 

      Goda kontra onda krafter och karaktärers valmöjligheter och valets konsekvenser är också 

framträdande i Jordans och Hobbs fantasyvärldar. I Sagan om Drakens återkomst är (de 

återkommande) krafterna i kampen för och mot Ljuset respektive Mörkret väsentliga. I 

Berättelsen om Fjärrskådarna utnyttjas Sonen som ett dolt redskap för kungaättens vinning. 

Sonens roll som Katalysator genererar i högsta grad valmöjligheter och får konsekvenser för 

Sex Hertigdömen, men också hans eget livsöde. Men vad och vem konstruerar goda 

respektive onda sidor? Vad är egentligen rätt och fel? Och vilka moraliska situationer ska vi 

eftersträva eller undvika och varför? Samtalsämnen som cirkulerar kring frågor som dessa kan 

eventuellt skapa debatter om etik och moral samt inbjuda till reflektion och kritiska 

förhållningssätt till fantasytexter. 

      Undervisning i svenskämnet ska ge elever tillfälle att tala, skriva, läsa och lyssna, med 

utgångspunkter i både skriftliga och muntliga framställningar (Skolverket 2011, s. 160).  

Jordans och Hobbs serier är omfångsrika och det är kan vara en fördel för både pedagoger och 

elever att utgå från specifika utdrag eller kapitel. Rent praktiskt kan de presenterade 

diskussionsfrågorna aktualiseras genom förslagsvis bok- och litteratursamtal eller bokcirklar. 

I ett hypotetiskt arbetsmoment innebär det att elever ges tillfällen att läsa samt bearbeta till 

exempel olika perspektiv, teman och etiska och moraliska frågor genom muntliga 

framställningar. Lärarens roll som samtalsledare är av stor vikt i klassrumspraktiker och 

särskilt gällande bokcirklar och bok- och litteratursamtal. Slutna eller ledande frågor kan 

exempelvis göra elever osäkra på egna tolkningar och reflektioner, och istället få dem att söka 

”rätt” svar. Enligt mig kan bokcirklar och bok- och litteratursamtal i bästa fall skapa 

möjligheter där elever tillåts att vädra och konfrontera egna tankar och åsikter i samspel med 

andra elever och lärare. Gränsöverskridande och tematiska arbetsmoment med ämnen som 

samhällsvetenskap, religionskunskap, historia eller filosofi kan också skapa ett mer dynamiskt 

och nyanserat perspektiv på undervisningens innehåll.  
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      Idag ställs pedagoger och svenska skolor inför mångkulturella och multietniska klassrum. 

Det innebär att undervisningen riktas till elever med olika erfarenheter, 

kunskapsuppfattningar- och syner och språkfärdigheter. Jag anser att elevers och pedagogers 

utvecklingsmöjligheter är beroende av kunskap om och konfrontation med olika perspektiv 

där nyfikenhet, öppenhet, interaktion och kommunikation bör uppmuntras och stimuleras. 

Våra perspektiv, åsikter, roller och erfarenheter kommer av naturliga skäl att skifta, men 

genom att förvänta och uppmuntra det kan pedagoger och elever lättare ta sig an 

skiljaktigheter och utmana elever till nya tankar och perspektiv.  

 

10.2 Fantasy som world-building   

Arbete med skönlitteratur i svenskämnet ska bland annat ge kunskaper om genrer, motiv, 

berättartekniska och stilistiska drag, skriver Skolverket (2011, s. 161-163). Undervisning i 

svenskämnet ska även ge elever förutsättningar att utveckla sin ”Förmåga att läsa, arbeta med 

och reflektera över skönlitteratur […] samt producera egna texter med utgångspunkt i det 

lästa” (Skolverket 2011, s. 161). Med utgångspunkt i Jordans och Hobbs introduktioner och 

framställningar av fantasyvärldar och läroplanens mål och krav kan ett hypotetiskt 

arbetsmoment i svenska behandla fanfiction.  

      Enligt Nationalencyklopedin avser fanfiction berättelser skrivna av (amatör)författare som 

bygger vidare på original från exempelvis filmer, TV-serier, spel eller litterära verk. 

Fanfiction-författare fyller i luckor, utforskar händelser genom andra perspektiv eller utformar 

helt nya intriger. Internet och olika medier används inte sällan för att nå ut till läsarpubliker 

(2017). Boglind och Nordenstam skriver i Från fabler till manga (2010) att fanfiction innebär 

att medskapandet blir meningsskapande, då författare tillåts att utgå från befintliga verk 

samtidigt som de kan skapa nya möjligheter för läsare. Interaktionen förstärks ytterligare 

genom till exempel webbplatsers möjligheter till diskussion kring fanfiction-texter (s. 327).  

      I ett hypotetiskt arbetsmoment kan den här uppsatsens undersökta inledningar och Jordans 

och Hobbs fantasysviters övergripande handlingar utgöra en grund för fanfiction och 

svenskämnets mål med skönlitteratur. Jordan och Hobb fastställer i prologen respektive 

kapitel ett delar av fantasyseriernas världsstrukturer, magiska element, motiv, teman, 

karaktärer och handling. Det ger eleverna ett underlag samtidigt som de är fria att skapa, 

forma och utveckla exempelvis andra intriger och karaktärer som sätts i nya sammanhang.  

      Wolf menar att imaginära världar konstrueras med hjälp av exempelvis ord, bilder och 

ljud. Enligt Gy11 ska undervisning i svenskämnet inte bara utveckla elevers förmågor att 

använda skönlitteratur utan även andra medier (Skolverket 2011, s. 160). Arbetsmoment eller 
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pedagogiska övningar med fanfiction i fokus kan därför anpassas till och realiseras genom 

olika texttyper eller format. Serietidningar, grafiska noveller och kapitel-berättelser är några 

exempel.  

      I relation till läroplanens mål kan Jordans och Hobbs framställningstekniker med fördel 

lyftas fram. Hobb framställer exempelvis sin värld genom Sonens perspektiv och fiktiva 

dokumentationer, medan Jordan ger utrymme för olika karaktärer i 3:e person. Pedagoger 

måste ge eleverna kunskap och kännedom om vad olika genrer, teman, motiv och tekniker – 

till exempel stilgrepp och berättarperspektiv – kan innebära i förhållande till litterära verk och 

exponering och utformning av litterära (fantasy)världar. Svenskämnet ska även ge elever 

tillfällen att värdera andras texter och bearbeta egna texter efter såväl andras råd som egen 

värdering, enligt Skolverket (2011, s. 160). Delmoment där exempelvis elever tillåts 

respondera på varandra kan eventuellt utveckla och stimulera ett medskapande till 

meningsskapande, då samspel och interaktion är i fokus för konstruktiv återkoppling.  

      För att öka elevernas engagemang och ansvar för sitt eget lärande är det förstås möjligt att 

tillåta dem själva att välja arbetsmaterial inom förslagsvis fantasylitteratur. Jag anser att det är 

väsentligt att skapa lärmiljöer som utvecklar en trygghet hos eleverna, miljöer där de har 

möjlighet att utgå från egna intressen och vågar förlita sig på egna förmågor, men också 

miljöer där eleverna finner nya utmaningar. Med stöd från Holmberg har jag inledningsvis 

uttalat mig om att fantasylitteratur – och skönlitteratur överlag – skapar världar bortom våra 

egna. Enligt min mening kan pedagogiska övningar och arbeten med fanfiction ses som en 

stimulerande utmaning eftersom det skapar möjligheter att konstruera imaginära världar 

bortom vår egen. 
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