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1 Inledning 

 

Jag har nu snart avslutat min lärarutbildning där jag fått lära mig en mängd metoder och teo-

rier kring olika ämnen och dess undervisning. Något som jag saknat och ville lära mig mer om, 

var hur barnlitteratur kan vara uppbyggd och hur genus kan framställs. Därigenom växte in-

tresset fram av att göra en studie inom litteraturvetenskap. Valet av ämne var lätt, jag ville 

göra en egen studie för att fördjupa mina kunskaper inom litteraturvetenskapen som vidare 

kan bidra till att jag använder läsning på ett bra sätt i undervisningen. Jag vill kunna locka 

fram de positiva upplevelser av läsning som bland annat Aidan Chambers (2014) beskrivit; att 

vilja läsa mer och att alltid vilja prata om den lästa boken. Genom att förstå barnlitteratur tror 

jag att jag kommer att kunna undervisa inom litteratur på ett bra sätt. 

 

I denna uppsats är min intention att diskutera hur författare kan framställa vuxenvärlden ur 

ett barns perspektiv. Jag vill undersöka om bilden av vuxenvärlden kan färgas av barnens 

relation till de vuxna i litteraturen. I syfte att diskutera denna fråga har jag valt att analysera 

bokserien PAX, som läses av många barn och vuxna. Serien består av delarna: Nidstången, 

Grimmen, Mylingen, Bjäran, Gasten, Näcken, Pestan, Vitormen, Maran och Draugen. 

 

Serien ”PAX” handlar om bröderna Viggo och Alrik, och i tio delar får vi följa dessa bröder 

när de utkämpar magiska krig i Mariefred, tillsammans med biblioteksväktarna Estrid och 

Magnar. Det är onda krafter som försöker ta över det magiska biblioteket som funnits under 

kyrkan i flera hundra år. Kraften som skyddar Mariefred håller på att försvagas och tillsam-

mans kämpar de mot de olika varelser som dyker upp. I sitt vardagsliv har de två bröderna 

en alkoholiserad mamma som inte klarar av att ta hand om dem och istället bor de hos foster-

föräldrar som har ett tryggt och lugnt hem. I skolan kämpar de mot mobbing och sina egna 

svårigheter att behålla humöret, vilket inte uppskattas av de vuxna. Veronica Sjöquist (2014) 

menar att PAX är böcker som är perfekt, dess blandning mellan äventyr, tragiska familjesitu-

ationer och skolgårdskrig gör böckerna perfekta för bokslukare.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur vuxenvärlden gestaltas och hur den möjligen 

färgas av barnens relation till vuxna i Ingela Korsell och Åsa Larssons bokserie PAX. Därige-

nom diskuteras de olika relationerna mellan barn och vuxna genom följande forskningsfrågor: 

 

- Hur ser vuxenvärlden ut ur Alrik och Viggos perspektiv? 

- Hur ser relationen mellan barn och vuxna ut i böckerna? 

- Finns något mönster som dominerar barnens syn på vuxna? 

- Vilka egenskaper har huvudpersonerna? 

- Gestaltas det kvinnliga och manliga könet olika? 
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3 Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs det material som ska studeras samt vilket urval som gjorts. 

3.1 Presentation av materialet 

Barnlitteraturen innehåller ett flertal genrer. Enligt Kåreland (2015:53) kan genreindelning 

skapa förväntan och ge ledtrådar om bokens innehåll, vad man kan förvänta sig av den. Gen-

rer är dock inte självklara, många författare utmanar genregränserna och då uppstår nya gen-

rer med en blandning av flera, så kallade hybridgenrer. PAX- serien kan placeras i hybridgren-

ren urban fantasy som är fantasy fast handlingen utspelar sig i en stad. I fantasygenren förflytt-

tas huvudpersonerna enligt konventionen till en magisk värld, en fantasivärld, där andra reg-

ler gäller. Förflyttningen kan ske både bakåt och framåt i tiden och i den nya världen utspelas 

ofta en kamp mellan onda och goda. När kampen är avslutad reser huvudpersonerna ofta 

tillbaka till verkligheten. Gällande urbanfantasy sker ingen förflyttning, utan huvudperso-

nerna upplever det magiska i sin egen verklighet. Det blir således en blandning av realism och 

fantasy, och innehåller ofta monster. (Kåreland, 2015:78f). Pax utspelas i den svenska staden 

Mariefred och nya monster dyker upp i varje bok, utan övriga samhällsinvånares vetskap. 

3.2 Urval 

Med tanke på forskningsfrågor och intresseområde valdes PAX ut för att få syn på just det i 

barnlitteratur. Eleverna på den skola jag arbetar älskar den serien så därigenom väcktes nyfi-

kenheten. En annan anledning till valet av böcker, var att det ännu inte gjorts så många studier 

kring dem, framförallt inte angående barn och vuxnas relationer. Dessa böcker valdes ut för 

att få syn på hur vuxenvärlden gestaltas och om/hur den färgas av barnens relation till de 

vuxna. Relationen mellan barn och vuxna är ett viktigt inslag i böckerna och denna relation är 

en genomgående del av böckernas karakterisering av huvudpersoner. Relationerna mellan 

barn och vuxna är ett centralt tema som är genomgående i hela bokserien. Jag är intresserad 

av huvudpersonerna och viktiga bikaraktärer i hela bokserien och jag gör nedslag i de olika 

delarna, utifrån den övergripande historien i serien. De olika böckernas egna intriger är alltså 

inte relevant i denna studie.  
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4 Teori och metod 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som står i fokus i denna studie, samt valet 

av metod. 

4.1 Narratologi  

Narratologi innebär att man studerar ”… berättandets och berättelsers natur, funktion och 

struktur”(Skalin, 2002:173). Nikolajeva (2013:36) benämner narratologi som en litteraturveten-

skaplig inriktning där man studerar textens uppbyggnad och berättarteknik; vad berättas 

(historien) och hur det berättas (den berättande formen). Enligt båda författarna har denna 

teori sitt ursprung i strukturalismen men narratologin studerar textens struktur på ett djupare 

plan. Huvudkomponenterna för historien är händelser, miljö och personer. Komponenterna för 

berättandet är berättarrösten och berättarperspektivet, temporalitet (tid), stil och språk.  

 

Narrativ är ett samlingsbegrepp för berättelsen och hur den berättas, sedan används termen 

intrig som innebär sättet händelserna arrangeras inom ramen för narrativet (Vulovic, 2013:58). 

Intrigen aktiverar narrativet och berättelsen, med exempelvis starten som kallas in media res. 

Då får läsaren göra sig bekant med en person mitt i en situation.  

 

Jag kommer i denna studie att fokusera på karaktärer och berättarperspektivet, och relationen 

mellan karaktär och perspektiv. Av denna anledning gör jag en fördjupad förklaring på dessa 

begrepp i det följande. 

 

4.1.1 Karaktärer eller personer 

I barnböcker är det ofta syskonpar eller flera syskon som är huvudpersoner. Det finns huvud-

personer och bipersoner och dessa kan utgöras av både djur och människor. Det är vanligt 

med föräldralösa barn som till slut finner en familj som ger kärlek och trygghet. Det är inte 

ovanligt att pojkar och flickor beskrivs enligt rådande könsstereotyper med fogliga flickor och 

busiga pojkar, därigenom befäster barnböcker dessa könsmönster. (Kåreland, 2015, s.136ff) 

 

I en historia finns huvudpersoner eller bipersoner. Huvudpersonerna är de som står i centrum 

som allt kretsar kring. Bipersonerna kan vara mer eller mindre betydande, alla personer utom 

huvudpersonerna är bipersoner. Barnböcker har relativt få personer, vilket kan bero på att 

barn kan ha svårare att hålla många karaktärer i minnet. Namnen på personerna spelar också 

roll ibland, namn kan antyda viktiga saker om en person (Vulovic, 2013:66). 

 

I barnlitteratur är det vanligt att personernas olika drag kan betraktas både ur ett barnperspek-

tiv och ett vuxenperspektiv. Nikolajeva (2004:106) exempelvis menar att en vuxen som ger ett 

barn medicin kan betraktas som snäll, eftersom att denne vill göra barnet frisk. Samtidigt kan 

den vuxna betraktas som elak som ger barnet en sådan illasmakande dryck. Detta är ett exem-

pel på hur vuxna och sedan barn kan se på händelsen. Vi lär oss om bokens personer genom 

att författaren presenterar exempelvis deras beteende, tankar och utseende. Hur personerna 

sedan tolkas är upp till läsaren, vilket kan bli väldigt olika beroende på läsare.  
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Karaktärerna kan vara statiska eller dynamiska. En statisk karaktär förändras inte under histo-

riens gång medan en dynamisk gör det. Förändringen handlar bland annat om att mogna och 

växa upp. Förändringen kan vara kronologisk eller etisk, vilket betyder att personerna föränd-

ras med tiden eller snabbt under extrema omständigheter då ett etiskt eller moraliskt val måste 

göras. (Nikolajeva, 2004:106ff)  

4.1.2 Berättarperspektiv 

Jag ska, som sagt, göra en studie av hur författarna framställer barnens syn på vuxenvärlden, 

varför berättarperspektivet blir viktigt att studera. Min analys skulle antagligen se helt an-

norlunda ut om jag studerade de vuxnas syn på vuxenvärlden, eller de vuxnas syn på barnens 

värld. Nikolajeva (2004:145) menar att hur vi förstår, uppfattar och tolkar litterära texter beror 

helt på vilket berättarperspektiv texten har. Vulovic (2013:58) menar att författaren har en 

makt i sitt skrivande, vilka delar som är med och inte, ”[a]tt sedan få bestämma i vilken ord-

ning de händelser som tas med kommer till läsarens kännedom är också en konst som innebär 

makt”. 

 

Berättarrösten kan vara personlig eller opersonlig. Den personliga är ofta en jag- berättare och 

den opersonliga benämner alla som han eller hon. Den opersonliga berättarrösten kan vara 

bland annat allvetande eller begränsat allvetande. Den personliga kan vara simultan eller ret-

rospektiv, alltså berätta samtidigt som det händer eller berätta i efterhand. För att variera be-

rättartekniken kan författaren också använda olika synvinklar eller perspektiv. Nikolajeva me-

nar att ”synvinkeln syftar på den instans genom vars ögon eller medvetande vi som läsare får 

uppleva händelserna”(2004:167). Ett exempel är perceptionssynvinkel där läsaren får se händel-

serna från en bestämd position, det kan handla om en eller fleras synvinkel. Ett annat exempel 

på synvinkel som författaren ger är en ideologisk synvinkel som innebär att läsaren får ta del 

av händelserna från ett visst perspektiv samt även tankar, åsikter med mera.  

 

Barnboksförfattare använder oftast två olika tekniker, antingen uppfostra barnet eller att stå 

på dess sida. När författaren väljer att stå på barnets sida måste läsaren själv avgöra om ka-

raktärerna agerar moraliskt accepterat eller inte. Nikolajeva (2004:198) menar att detta kan 

vara en bra avsikt, men att resultatet kan vara tvivelaktigt. Det ställer nämligen höga krav på 

barnens förmåga att förstå situationer på jämlika villkor som en vuxen. Denna förmåga är inte 

självklar att barnen ännu har. 

 

Vulovic (2013:67) menar att berättarperspektivet kan påverka hur vi tolkar narrativet. Han 

menar att man lätt kan definiera en karaktär som oförsiktig, när man sett karaktärerna göra 

oförsiktiga saker, vilket blir en slutsats gjord ur konkreta situationer. Eftersom att dessa defi-

nitioner ändå uttrycks av berättarrösten, förutsatt att den är allvetande, är denna definition av 

hög trovärdighet, enligt Vulovic, och därmed legitim. 
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4.2 Genusteori 

I en analys av karaktärer blir frågan om genus aktuell. Detta är anledningen till att jag i denna 

studie också inriktat mig på genusteori och genusanalys. 

 

I böcker för små barn har manliga karaktärer tidigare haft majoritet, och när flickor är huvud-

karaktärer skildras de inte alltid som starka och utåtriktade. Kåreland (2005:25) menar att detta 

kan innebära att flickor oftare saknar ”positiva identifikationsobjekt i de böcker som vänder 

sig till dem”. I de böcker Kåreland och Lind-Munther (2005:128) studerat har de funnit en 

konventionell syn på manligt och kvinnligt, det vill säga att manligt och kvinnligt beskrivs 

enligt traditionella normer. Vidare beskriver Kåreland forskning som anser att pojkars identi-

tetsutveckling ”kännetecknas av en hård bevakning av gränser och en rädsla för att överskrida 

gällande könsnormer” (2015:27). Dessa normer beskrivs som vikten av att vara tuff, ha musk-

ler, vara hård, aggressiv och tävlingsinriktad. För flickor är det viktigare med personliga re-

lationer till andra och att vara passiv och anpassningsbar.  

 

Flickor och pojkar påverkas av hur bilder av kvinnligt och manligt framställs, vilket kan på-

verka deras förståelse av världen. Litteratur har en omedveten roll att tydliggöra och förmedla 

sociala mönster och vad som är typiskt manligt och kvinnligt. Därmed upptäcker barn vad de 

kan göra och hur de kan agera när de blir vuxna. (Kåreland och Lind-Munther, 2015:126). I 

sina analyser har författarna funnit att det är vanligare att flickor är normöverskri-

dande, ”pojkflickor”, men att man sällan hittar ”flickpojkar”, därmed kan det vara mer accep-

terat att flickor agerar könsöverskridande i samhället än för pojkar. Författarna skriver att 

en ”allt för feminiserad pojke betraktas vanligen som något negativt” (2005:133).  

 

Nikolajeva (2013:24) menar att pojkböcker oftare läses av flickor snarare än tvärtom. Detta kan 

bero på att pojkböcker likställs med äventyr och därmed kan ses som mer allmänmänskliga. 

Kåreland och Lind-Munther (2005:122) belyser att barn oftast vill läsa böcker där huvudper-

sonen är av samma kön som dem själva, och att olika författare har tagit till vara på detta 

genom att använda både en kvinna och en man som huvudroller. På så vis kan det läsande 

barnet oavsett kön känna samhörighet med bokens huvudpersoner.  

 

När man ska beskriva karaktärer enligt traditionella könsmönster kan man utgå från Nikolaje-

vas (2013:129) motsatsschema. Enligt författaren så menar hon att traditionella könsmönster 

handlar om att pojkar och flickor beter sig som förväntas utifrån rådande normer. Dessa nor-

mer är att pojkar ska vara busiga och äventyrliga samtidigt som flickor är snälla, väluppfost-

rade och duktiga. I dagens litteratur vet jag att individer inte alltid är endast manliga eller 

kvinnliga, men jag utgår ändå från detta schema till viss del i min studie. 
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4.3 Metodbeskrivning 

Jag har i denna studie valt att använda mig av en kvalitativ metod för att besvara de forsk-

ningsfrågor jag ställt. Detta passar min studie eftersom att jag valt att göra en textanalys av 

Pax-böckernas berättande och vill diskutera hur vuxenvärlden gestaltas i PAX ur barnens per-

spektiv. 

 

Stukát (2011:36) beskriver den kvalitativa metoden som att forskaren vill förstå och tolka det 

resultat som framkommit. I detta synsätt ses den egna förförståelsen som en tillgång, vilket 

har kritiserats mycket för att vara allt för subjektivt, samt att studien kan vara svår att replikera. 

Jag är fullt medveten om att mina egna erfarenheter och tankar om världen kommer att på-

verka hur jag tolkar mitt material, någon annan skulle kanske ha svårt att utföra studien med 

samma resultat. Trots denna problematik är detta rätt metod för min studie. Ett sätt att söka 

kvalitativ kunskap är genom textanalys, där man ägnar sig åt en djupare analys av texten. 

Samtidigt använder jag innehållsanalys med syftet att göra grova kategoriseringar i ett större 

material (Bergström & Boréus, 2005:84).  

 

I denna studie gör jag en läsning av PAX-böckerna med fokus på relationerna mellan vuxna 

och barn. I  min analys studerar jag berättartekniken, karaktärsbeskrivningen och berättelsens 

perspektiv, vilket är traditionella inslag i en narratologisk analys. Denna analys av böckernas 

berättande och gestaltningen av karaktärer kommer som sagt att relateras till genusteoretiska 

frågor som rör karaktärerna, där fokus ligger på att få syn på skillnader i hur manligt och 

kvinnligt gestaltas, vilket diskuteras i kapitlet analys.  
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5 Bakgrund och tidigare forskning 

Detta kapitel innehåller en bakgrund till barnlitteratur, hur vuxenvärlden tidigare beskrivits i 

barnlitteratur samt vad som tidigare skrivits om PAX. 

5.1 Historik: Om barnlitteraturen 

Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet användes barnlitteratur i ett fostrande syfte för att 

ge kunskap, levnadsregler och moraliska insikter. Den äldre tidens barnuppfostran riktade in 

sig på att barnen skulle förstå viktiga egenskaper i livet såsom flit, fromhet och ordning till-

sammans med religiösa inslag. (Kåreland, 2015:15) 

 

Kåreland (2015:16) skriver att de första barnböckerna som hittats kommer från 1400-talet, men 

de producerades endast i en liten upplaga och var endast till för barn med rika föräldrar. I 

Sverige utkom den första barnboken år 1591 (Westin, 2002:134). Barn har dock länge funnit 

nöje i böcker trots att de var avsett för vuxna, innan folk hade råd med böcker levde berättel-

serna genom att gå från mun till mun. Böckerna som fanns då var oftast översatta från engelska 

eller tyska och de innehöll helt enkelt ett antal uppföranderegler, vilka skiljde sig i olika klasser 

och mellan kön. Man trodde då att barn skulle lyssna på de fiktiva gestalterna och förstå vikten 

av att vara en god och skötsam människa. Döden framställdes i dessa böcker som något posi-

tivt och barnen beskrevs som tappra och hjältemodiga, barnadödlighet var stort vid denna tid. 

(Kåreland, 2015:16ff) 

 

Det var inte förrän i början på 1900-talet när barnbibliotek började växa fram som fler barn 

kunde komma i kontakt med barnböcker. Det ansågs dock inte tillåtet att barn skulle sitta 

med ”näsan över böcker” (Kåreland, 2015:18) eftersom att barn var en viktig arbetskraft i både 

fabriker och jordbruk. Det sågs också onyttigt att ofta läsa, att barn hellre skulle vara utomhus 

än att drömma sig bort i en fantasivärld.  

 

Kåreland menar att ”[b]arnboken ses (…) som en produkt av den tid i vilken den skapas. Lit-

teraturen för barn ger på olika sätt uttryck för rådande värderingar och speglar ekonomiska, 

sociala och allmänkulturella förhållanden i samhället” (2015:16).  I början var barnboken en 

del av en pedagogik där lärare och skolan hade en viktig roll, ideologin i barnboken var tätt 

knuten till barnuppfostran under en lång tid. Detta innebar att utformningen av boken var 

mindre viktig jämfört med innehållet och värderingarna i den. 

 

5.2 Vuxna och barnlitteratur 

I barnlitteratur framställs vuxna på olika sätt, vilket får betydelse för läsarens tolkning. De 

vuxna rollerna kan ofta framställas som tråkiga och elaka ur ett barnperspektiv.   

 

Till exempel, i traditionella pojkböcker ses vuxna som ett hinder för äventyr och huvudperso-

nen begränsas. Vårdnadshavare kräver att barnen ska vara hemma vissa tider, tvätta sig och 

så vidare. De ses också som oförstående och känslomässigt frånvarande. Andra vuxna fram-

ställs som hycklande, ljugande som ställer krav och regler. I de traditionella flickböckerna är 
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de vuxna snarare förebilder som de kan se upp till. I pojkböcker anses lärare som löjliga, me-

dan de i flickböckerna är någon att se upp till, framför allt kvinnliga. (Nikolajeva, 2004:102ff) 

 

Westin (2002:131f) beskriver tidigare forskning gjort av Jaqueline Rose, där Rose menar att ”… 

barnlitteraturen bygger på en omöjlig relation mellan den vuxne och barnet”. Alltså att världs-

bilden i barnlitteraturen är ett uttryck från den vuxne författaren som tilldelas läsaren, barnet. 

I denna forskning undersöks inte hur barnet påverkas av litteraturen, utan vilka motiv de 

vuxna har, vad de kräver av barnen genom litteraturen. Den vuxne som skriver litteraturen 

har alltså en föreställning och uppfattning om barnet och barndomen, som ges uttryck i tex-

terna, samt att texten styrs från behov som man tror att barnet, läsaren, har.  Westin (2002:132) 

menar att ”Barnlitteraturen kan därmed ses som ett uttryck för den vuxnes begär (eller omed-

vetna drift) att återskapa barndomen – därav de många utopierna.” Författaren menar även 

att barnlitteratur är ett uttryck för den vuxne i ett försök att definiera sig själv gentemot barnet. 

5.3 Det fria och det kompetenta barnet 

Barn kan framställas på olika sätt, men det är vanligt i barnlitteraturen att barn intar rollen 

som som det fria barnet eller det kompetenta barnet. I vissa barnböcker kan barnet just framställas 

som ”det kompetenta barnet” (Kåreland, 2015, s.126ff) vilket innebär att barnet tar en vuxen-

roll i och med att den vuxna försöker dra sig undan ansvaret. I denna litteratur kan man enkelt 

finna exempel där barnet istället tar över vuxenrollen med dess ansvar och föräldrarnas fram-

ställs barnsliga. I äldre litteratur var det de vuxna som föreställde förebilder. Det har blivit 

vanligare att mammor framställs som alkoholister, och vilka konsekvenser detta får för hennes 

barn.  

 

Enligt Kåreland och Lind-Munther (2005:136) ses Pippi Långstrump som ”… något av en 

portalfigur i svensk barnlitteratur, en symbol för det fria barnet”. Pippi bryter normer, är stark 

och inte en traditionell flicka. När Pippi äntrade barnboksscenen fick hon många lovord men 

skapade även en sorts revolution i 1940-talets bokvärld som var prydlig och välartad. Trots att 

Pippi är normbrytande så är inte hennes kompisar Tommy och Annika det. Annika är ordent-

lig, skötsam och försiktig, medan Tommy är tuffare och gärna hänger med på Pippis idéer. 

Det har även i författarnas studier visat sig att kvinnor stannar hemma och sköter hemmet 

samtidigt som pappan är borta och arbetar.   

5.4 Tidigare skrivits om PAX 

PAX är en nyutgiven bokserie och därför finns ännu inte så mycket forskning kring den. Det 

jag funnit var några studentuppsatser som jag kommer att referera till, till viss del. 

 

Linn Wåhlander (2017) har gjort en studie angående genus i barnböcker riktade till pojkar 

respektive flickor. Hon har analyserat PAX: Nidstången som är den första boken i serien. I hen-

nes studie fann hon att huvudpersonerna Alrik och Viggo är typiskt manliga när de bråkar 

och höjer rösten och slutligen slåss. De som bryter könsmönstren är Estrid och Magnar, där 

författaren menar att Estrid är mer manlig eftersom att hon slåss, bestämd och inte känslosam. 

Magnar är mer vänlig, omtänksamt och beläst. Relationen mellan Alrik och Viggo beskrivs 

som nära med Alrik som den beskyddade. Fosterföräldrarna Anders och Laylah beskrivs som 

omtänksamma och att bröderna vill göra dem nöjda. 
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Lindgren och Skaghammar Jakobsén (2017) har gjort en karaktärsanalys av PAX: Grimmen som 

är seriens andra bok. I sin studie har de kommit fram till att boken är en typisk pojkbok ef-

tersom att den handlar och hjältemodiga karaktärer och äventyr. Boken valdes även i deras 

studie av pojkar vilket stödjer deras teori om att det är en pojkbok. Trots pojkboksdefinie-

ringen menar författarna ändå att Alrik och Viggo har typiskt kvinnliga egenskaper mot 

varandra, såsom att vara hjälpsam, omtänksam, väluppfostrade, rädda och snälla. De har även 

typiskt manliga drag då de är dominanta, tävlande och sökande efter bekräftelse. Laylah be-

skrivs som typiskt kvinnlig eftersom att hon är tålmodig och aggressionshämmad.  

 

Malin Andersson och Frida Larsson (2018) har gjort en studie på hela PAX-serien, utom den 

sista delen som ännu inte var utgiven då. De har fokuserat på feminina män och maskulina 

kvinnor. De har studerat karaktärer som bryter mot könsnormerna men som ändå återgår till 

de traditionella normerna innan serien slutar.  

 

Dessa studier har alltså berört frågan om genus, vilket även jag kommer att göra till viss del. 

Men jag kommer också att fokusera på barnens syn på vuxenvärlden, vilket man inte tidigare 

gjort. I frågan om genus och har jag funnit en del liknande resultat som ovanstående studenter, 

framförallt gällande karaktärsbeskrivningarna, vilket jag återkommer till i mina analyser. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras PAX-böckerna ur de olika teoretiska perspektiv som jag valt till 

denna studie: narratologi och genus. Analysen fokuserar på de tre barn som är protagonister 

i serien, Alrik och Viggo, och deras relationer till vuxna och deras syn på vuxenvärlden. 

 

Handlingen, det yttre händelseförloppet, tar stor del i de flesta barnböcker på bekostnad av 

exempelvis ingående miljöbeskrivningar, eftersom att handlingen ska vara spännande ur ett 

barnperspektiv. Handlingen är ofta kronologisk för mindre barn och börjar inte sällan med en 

upptakt där läsaren får ett hum om berättelsens kärna (Kåreland, 2015:133). PAX skiljer sig 

inte från denna beskrivning. Hela serien startar in media res, alltså mitt i en händelse. Vi får 

träffa Estrid och Magnar när de just fångat varelsen imp som är ond. Detta är bara början för 

allt elände som ska drabba Mariefred, och just impar är ett odjur som kommer att besvära mer 

än en gång. Det är ett motiverat sätt att inleda serien på som aktiverar narrativet och den första 

bokens intrig. 

 

6.1 De övergivna barnen i PAX 

Protagonisterna, huvudpersonerna, i PAX är barnen Alrik, Viggo och Iris. Iris kommer in först 

i den tredje boken men hon nämns ändå något i analysen eftersom att hennes historia har 

likheter med Alrik och Viggos. Dessa tre barn har på haft det tufft i livet trots att de är så unga 

och många gånger har de svikits av vuxenvärlden. 

 

Alrik är en tolv år och går i årskurs sex. Han har halvlångt mörkt hår och han bär alltid en 

korpvinge runt halsen. Hans namn betyder härskare och var ett medvetet val utifrån karaktä-

rens egenskaper, enligt Ingela Korsell. Trots olika hårfärg så är han väldigt lik sin lillebror 

Viggo, som en tant de möter på gatan säger; ”Ja även om ni har olika hårfärg, så kan man se 

att ni är bröder, konstaterar hon. Ni har samma form på ögonen. Och likadana halsband har 

ni också. Fina!” (Korsell och Larsson, 2014a:17). Han beskrivs som en beskyddande kille med 

hjärtat på rätta stället, trots att det inte alltid blir som han vill. Han vill gärna att han och Viggo 

ska klara sig bra i nya klassen i staden som de flyttat till, men deras humör gör det svårt ibland.  

 
Vad skulle han ha gjort? Låtit Viggo få stryk av fyra killar? Han har tagit hand om Viggo sedan 

han var liten. Första gången de fick klara sig ensamma hemma var han sju år. Då var mamma 

borta i tre dagar. När maten tagit slut hade han ringt 112 och sedan hade socialen kommit och 

hämtat dem. Fast han är arg på Viggo också. Varför kan han aldrig ta det lugnt? Man måste kunna 

backa ur fighter. (Korsell och Larsson, 2014a:35) 

 

Här får man ta del av Alriks egna tankar om hur han känner för Viggo, det ansvar han tar. 

Denna berättarteknik kallar Vulovic (2013:104) för filtrering, vilket innebär det perspektiv som 

berättaren väljer att använda. PAX utgår ofta från Alrik och Viggo, men även andra karaktärer.  

 

Trots att Alrik inte ville slåss så gjorde han det för att beskydda Viggo. Även Wåhlander (2017) 

menar att Alrik är väldigt beskyddande mot sin bror. Detta tolkar jag som att Alrik intar rollen 

som det kompetenta barnet som tar den vuxnas roll. Ovanstående citat visar också att Alrik har 

kvinnliga egenskaper, enligt Nikolajevas (2013:129) motsatsschema, såsom självuppoffrande 

och omtänksam. Han visar även en emotionell sida när han gråter, ofta av frustration eller 
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ilska. Detta är dock något han skäms över och inte vill visa andra, och det visar att han känner 

ett krav på sig att vara stark och hård, det vill säga ”manlig”.  

 
Thomas frågar om Alrik också vill säga något. Alrik skakar på huvudet. Om han försöker prata 

kommer han att börja gråta. Och han vägrar att gråta när Simon och hans jävla farsa tittar på. 

(Larsson & Korsell, 2014a:31)  

 

Viggo är tio år och går i klass fyra. Namnet Viggo betyder stridskämpe och speglar Viggos 

egenskaper. Han är lillebror till Alrik. Han är, utan att själv alltid vara medveten om det, en 

kleptoman. Han stjäl saker utan att tveka och han är bra på det.  

 
– Lägg av säger Alrik och knuffar undan honom. Och du! Var fick du den där ifrån? Han stirrar 

på en telefon som Viggo har i handel. Viggo rycker på axlarna.  

– Snodde du den? Från henne? Du är ju inte klok! (Larsson & Korsell, 2014a:18) 

 

Här visar Viggo en känslokall sida, han bryr sig inte om att han tog tantens telefon. Viggo har 

inte samma omhändertagande egenskaper som Alrik har, utan han är mer vild och orädd, 

vilket också tyder på mer manliga egenskaper. Kommande citat filtreras dock via Alrik, därför 

kan jag inte uttala mig om Viggos egentliga känslor i situationen. 

 
Man fäster nidstången i marken och riktar den mot ett hus. Läser en förbannelse över den. Män-

niskorna i huset kommer att drabbas av olycka, bli sjuka, galna eller dö. – Var är här för ett ställe? 

Frågar Viggo. Vilka är ni? Alrik ser på sin lillebror. Viggo ser inte ens rädd ut. Han verkar bara … 

nyfiken! Han är faktiskt inte klok han heller. Mamma måste ha tappat honom i golvet när han 

var liten bebis. Så han slog skallen och skadade stället i hjärnan där normal rädsla ska sitta. Själv 

vill Alrik bara springa därifrån. Och aldrig, aldrig komma i närheten av det här stället igen. (Lar-

sson & Korsell, 2014a:75) 

 

Estrid menar att Viggo är orädd, medan Alrik är modig eftersom att han gör allt farligt fast 

han förstår hur farligt det där. Viggo gör också det farliga men förstår inte att han borde vara 

rädd. Alrik kan tolkas som det kompetenta barnet, den som tar vuxenansvar och Viggo beter 

sig mer som det fria barnet, den som gör lite som han vill utan att förstå konsekvenser av allt.  

 

Viggo vill ofta ses som en stark och tuff person, som enligt Kåreland är ett typiskt exempel på 

en rädsla för att överskrida de könsnormer som finns. Det kan tolkas som att Viggo lever upp 

till detta, vid flera tillfällen. 

 
Men Simon fuskar, tänker Viggo. Han fuskar och ingen vågar säga ifrån. […] Simon återfår sitt 

självsäkra flin. Viggos ögon blir svarta. – Nä Slajmon… eller vad du nu heter. DU ska ställa dig 

sist i kön, väser Viggo mellan sammanpressade käkar. (Larsson & Korsell, 2014a:26) 

 

I detta citat kan det tolkas som att Viggo känner att han måste stå emot Simon och vara ännu 

tuffare och hårdare än honom. För det första så gillar inte Viggo orättvisan, att Simon får styra 

allt och vara elak mot andra utan att någon säger ifrån. För det andra känner han ansvar och 

vill, eller behöver, han vara den som säger ifrån på sitt eget vis.  

 

Bröderna har en väldigt djup och fin relation. Utan att tveka försvarar de varandra på de sätt 

situationen kräver. Båda pojkarna visar en tuff och hård sida utåt, men i varandras sällskap 
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kan de känna sig små och rädda. Viggo låter sig ofta kramas av Alrik när han blir rädd, och 

många gånger sover de tillsammans i samma säng för att trösta varandra: ”Viggo har krupit 

ner bredvid Alrik och ligger på hans arm. Alrik låter honom göra det ibland.” (Larsson & 

Korsell, 2015a:22). När de möter sitt första monster får man också se deras nära relation; ” – 

Alrik? Ropar en vettskrämd Viggo. – Här är jag, svarar Alrik alldeles nära och drar honom till 

sig. ” (Larsson & Korsell, 2014a:59). Detta är en ny sida av Viggo som inte visas så ofta, han 

visar den väldigt sällan för andra än Alrik. 

 

De har tillsammans hittat på en lek som bara de gör. De gör roliga förkortningar som antingen 

beskriver en person eller en händelse. 

-Shit vilken kväll, tjattrar Viggo. Det var L.Ö.N. Läskigaste Ögonblicket Någonsin. Alrik rufsar i 

Viggos hår med sin fria hand. Den där leken lekte han med Viggo förut. Att göra egna löjliga 

förkortningar. B.I.P. Brorsa I Pruttmoln. Eller så sa de bara T.U.T. när någon betedde sig som en 

idiot. Taskig Uppväxt Tyvärr. (Larsson & Korsell, 2015a:22-23) 

 

Om man brottas med sin lillebror hela livet, så vet man var på kroppen det gör extra ont. Alrik 

vet att det knappt känns någonting om man nyper under armbågen. Men ovanför! Han och Viggo 

kallar det för nådagreppet. (Larsson & Korsell, 2015a:28) 

 

Jag tänker att tokiga, hemliga lekar är ett bevis på den nära relation bröderna har. De kan bråka 

och bli galna på varandra, likväl som de har roligt och tar hand om varandra. 

 

Iris kommer in senare, nämligen i den tredje boken, Mylingen. Första gången hon presenteras 

för läsarna är när Alrik ser henne i en lekpark. Då beskrivs hon som en lite speciell tjej i tonåren 

med ett utseende man lätt kommer ihåg. Sedan träffar han henne flera gånger och blir intres-

serad av henne. I början är hon på de ondas sida, inte för att hon är ond utan för att hon vill 

utvecklas som den häxa hon är, vilket hon blivit lovad av svarthäxan i utbyte mot hjälp. Svart-

häxan är den som försöker ta över biblioteket. BERÄTTA MER OM SVARTHÄXAN 

 

Iris byter sedan sida och hjälper till med att försöka besegra ondskan. Även hon tas om hand 

av Magnar, han ger henne mat och husrum eftersom att hon inte har någon vuxen att bo hos i 

Mariefred. Hon har nämligen rymt från sin pappa eftersom att han inte låter henne vara häxa. 

Han accepterar inte henne som den hon är vilket gör att hon känner sig besviken. Kanske tack 

vare hennes besvikelser från pappan, så är hon sur och tvär mot de flesta, både vuxna och barn. 

Hon är väldigt restriktiv och litar inte på någon. I de flesta fall påstår hon att hon inte bryr sig 

om hur det går för Alrik, Estrid, Magnar och Viggo men ändå hjälper hon dem och utsätter sig 

i farliga situationer för deras skull. Det tyder på att hon egentligen är osäker och i behov av 

nära relationer. 

 

6.2  De vuxna som sviker 

I barnen liv finns några vuxna som inte kan anses som trygga, alltså de som sviker på olika 

sätt, till exempel Alrik och Viggos mamma och läraren Träslöjds-Thomas. Mamman har en 

frånvarande roll, både när hon hade vårdnaden om pojkarna och när de sedan bor hos foster-

föräldrar. Thomas har rollen som antagonist, en fiende, eftersom att han alltid gör livet svårare 

för Viggo och Alrik. 
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Många gånger visar pojkarna misstro och avsky mot vuxna. Jag tror att detta kan bero på hur 

deras mamma misskötte dem och hur socialen hanterat deras fall. De hamnade nämligen i en 

fosterfamilj tidigare där de inte mådde bra. Innan Laylah och Anders hade de alltså inte haft 

någon vuxen som kunde ta rollen som trygg och pålitlig. En gång berättar Alrik om hur mam-

man brukade låsa ute Viggo i trappen när han varit bråkig, eller hur hon kunde försvinna i 

flera dagar, trots att pojkarna var små. När Alrik håller på att drunkna i jorden säger han till 

Alrik:   

 

–Nej, det här är viktigt. Jag vet att jag har varit sur på dig tusen gånger. Men … du är den bästa 

lillebrorsa man kan ha. Hör du det! […] –Häng inte upp dig på mamma, fortsätter Alrik med tjock 

röst. Hon kan inte ta hand om sig själv och hon kan inte ta hand om dig. Se till att du sköter dig, 

så att du får stanna hos Anders och Laylah. (Larsson & Korsell, 2015a:175) 

 

Alrik beter sig även som det kompetenta barnet när han tar rollen som vårdnadshavare över 

Viggo. Mamman försvinner på grund av alkoholism och inte är kapabel att ta hand om sina 

barn. Detta sätter djupa spår hos båda barnen men det ter sig olika. Alrik visar mer ilska och 

besvikelse över hur mamman gjort, samtidigt som Viggo blir nästan mer krävande efter hen-

nes, och andras, uppmärksamhet. Viggo har ett starkt bekräftelsebehov som kan ha sin grund 

i att vara försummad av sin mamma. Alrik har ofta dåligt samvete över att han var den 

som ”orsakade” att de hamnade i fosterhem. Eller, egentligen tycker han inte att det var fel 

men Viggo blev så arg och det mår Alrik dåligt av.  

 

Mamma hade varit borta en vecka. Han och Viggo hade helt slut på mat. Och de hade inga 

pengar. De åt jättemycket på skolluncherna. Alrik tog några pengar från några småungar på sko-

lan, men det räckte inte. Sedan blev det helg. Ingen skollunch. Viggo var hungrig. Alrik också. 

Han vågade inte snatta i affären, för de hade ögonen på honom. Han försökte ringa mamma tusen 

gånger. Hon svarade inte. Då var det som om det tog stopp i honom. Han minns den känslan 

tydligt. Hur han på allvar för första gången tänkte så om sin egen mamma: ’Jag skiter i henne. 

JAG SKITER I MIN JÄVLA MAMMA!’ Och så gick han ner till en av grannarna och ringde på. 

Sedan drog allting igång. (Larsson & Korsell, 2015b:77-78) 

 

Jag tolkar det som att bröderna inte haft mycket normalt i sin barndom. Vid ett tillfälle, när 

pojkarna går runt i staden tittar Alrik in i husen och förundras över att folk har tavlor, mattor 

och fina lampor i sina hem. Detta kan tyckas självklart för många barn men eftersom att Alrik 

reagerar på just detta kan man tolka det som att han levt väldigt spartanskt hos sin mamma.  

 

När Viggo första gången träffar Estrid och Magnars bror Hej- Henry, blir han skrämd av ho-

nom på skämt. Henry låtsas vara lite av ett monster utan öga. Viggos reaktion visar på even-

tuellt tidigare trauma, som kan ha med mamman att göra, som gör detta väldigt svårt att han-

tera;  

 

– Hej hej, säger Henry igen. Förlåt grabben. Det var faktiskt inte meningen att skrämma dig. Eller, 

det var det kanske. Men jag tänkte mig inte för. – Du borde prova det någon gång, snäser Estrid. 

Att tänka dig för. – Jävla gubbe! Ropar Viggo plötsligt. Gubbjävelsjävel! 
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Viggos reaktion på Hej- Henrys bus gör att han blir arg och gråter vilket kan kännas jobbigt 

för honom eftersom att han vill visa sig tuff och hård. Reaktionen kan bero på tidigare trauma, 

till exempel rädsla från de gånger mamman låste ut honom.  

 

Besvikelserna som upplevs från mamman handlar inte alla gånger om det hon gjort, utan även 

det hon inte gjort. Dessa olika situationer upplevs ur Alriks perspektiv som svek, att hon varit 

en bristfällig mamma.  Vissa situationer är normala för de flesta barn, men i Alrik och Viggos 

fall så har de missat många sådana situationer:  

 

Alrik blundar och tar in doften, ljuden och känslan av alltihop. Det måste vara det här folk menar 

med fredagsmys, tänker han. Hemma hos Mamma hade de aldrig fredagsmys. I och för sig bru-

kar han och Viggo ofta få chips och läsk av mamma. Det behöver inte ens vara fredag. De kan 

vara vilken dag som helst i veckan. Men chips och läsk betyder att mamma kommer sticka ut på 

kvällen. Ganska ofta är hon borta hela natten. Ibland försvinner hon i flera dagar. Nä, Alrik gillar 

inte chips och läsk. (Larsson & Korsell, 2015a:140) 

 

Trots detta är Viggo väldigt mån om sin mamma och noga med att prata gott om henne. Alrik, 

däremot, är väldigt kritisk till sin mamma och tänker väldigt lite om henne, förväntar sig 

ingenting av henne. Detta kan vara en försvarsmekanism som ett resultat av hennes tidigare 

beteende.  

 

– Vad tror du att mamma har för presenter till dig? Frågar Viggo. Hon sa i telefon att hon hade 

värsta överraskningen. Alrik säger inget. Det gör ont i honom att se Viggo så där glad över att 

mamma ska komma. Se honom längta som en galning. Alrik vet bättre. Det kan mycket väl hända 

att mamma inte kommer alls. Eller ännu värre, att hon kommer full utan presenter. Det är bättre 

att inte längta. Då blir man inte besviken. (Larsson & Korsell, 2014b:23) 

 

När Alrik försöker säga att mamma inte kommer att komma, blir Viggo så arg att han kastar 

frukosttallriken mot Alrik och de börjar bråka. Viggo hoppas fortfarande att mamma ska 

komma och att allt blir normalt, att de ska vara en vanlig familj och blir då ledsen när Alrik 

säger att det inte ska bli så: ”Men nuförtiden blir Alrik bara förbannad om man pratar om 

mamma. ´Jag skiter väl i henne’, säger han. Fast Viggo kan inte skita i henne. Han har försökt. 

Men han längtar i alla fall.” (Larsson & Korsell, 2015a:65). Trots allt, känner Alrik känslor för 

sin mamma. Om det är plikt, eller kärlek, är svårt att säga: ”Även om han själv är skitförban-

nad på mamma, så får ingen annan säga något ont om henne. Speciellt inte Simon. Då smäller 

det! Så är det bara.” (Larsson & Korsell, 2015a:30). 

 

Thomas är träslöjdslärare på skolan där Alrik och Viggo går. Han är pappa till Simon. Han är 

alltid hård och aggressiv, visar inga mjuka sidor alls. Inte ens mot sin son Simon. Han tror 

blint på allt Simon säger, enligt honom gör Simon inget fel. Som läsare får man aldrig veta om 

detta är en fasad eller om han faktiskt aldrig misstror Simon. Han uppfostrar Simon på ett hårt 

sätt och verkar aldrig visa honom några känslor. Det är svårt att förstå hur han kan får arbeta 

med barn, eftersom han beter sig riktigt illa mot dem, men han gör det ofta på ett sätt som låter 

bättre än vad det är. 

 

Thomas vänder sig till skolsköterskan. – Eller hur ser du på hela den här historien? Skolsköters-

kan trycker fast ett plåster över Viggos ögonbryn. Hon verkar irriterad. – Jag var ju inte där, men 
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Simon och hans kompisar är trots allt fyra stycken och Viggo och Alrik bara två. Fyra mot två. 

Hon tittar upp på Thomas. 

– Som du själv säger … Thomas harklar sig. Du var inte där och kan förstås inte veta vad som 

hände. 

 

Thomas försöker få skolsköterskans gillande i hur han tolkar situationen kring slagsmålet, 
alltså att Simon var oskyldig och Alrik och Viggo skyldiga. När han inte får det försöker han 

att framställa henne som oförstående. Detta kan tolkas som en taktik från honom att sköta 

saker på ett sätt som inte skapar uppståndelse kring honom själv. 

 

Redan första gången Alrik träffar Simons pappa Trälöjds-Thomas hatar han honom. Alrik för-

svarar Viggo när Simon och hans gäng misshandlar Viggo på skolgården, varpå Thomas kom-

mer och drar isär dem och skyller allt på Viggo och Alrik, trots att Simon och hans gäng bör-

jade och dessutom hade övertaget i slagsmålet.  

 
Thomas frågar om Alrik också vill säga något. Alrik skakar på huvudet. Om han försöker prata 

kommer han att börja gråta. Och han vägrar att gråta när Simon och hans jävla farsa tittar på. 

Dessutom vet han att det inte spelar någon roll vad han säger, för Thomas har redan bestämt sig. 

Det ser han. (Larsson & Korsell, 2014a:31)  

 

Alrik uttrycker ofta avsky mot Thomas, och drar paralleller till andra vuxna som gjort som 

Thomas.  

 
Han hatar typer som Thomas. Han har stött på dem tusen gånger förut. De är fulla av en massa 

ord som ”konsekvenser” och ”överenskommelse” och när de är riktigt äckliga försöker de prata 

som ungdomar och frågar ”har vi en deal”. De säger ”det här var väldigt tråkigt” fast de egentli-

gen är skitförbannade. De är liksom mjuka utanpå, men stenhårda inuti. Och de skulle aldrig, 

aldrig erkänna att deras söner och döttrar kan göra något fel. Och de tror aldrig på en fast deras 

käftar är fulla av att man ska få ”en chans till”. Man får aldrig en chans till. 

 

Tydligen så är Thomas inte den första opålitliga vuxna som Alrik stött på. Eftersom att brö-

derna ofta hamnar i bråk och slagsmål har de säkert mycket erfarenhet av vuxna som på olika 

sätt försöker hantera det, kanske oftare på ett dåligt sätt än ett bra. Protagonisternas besvikelse 

och övergivenhet är en central aspekt av hur vuxenvärldens skildras i böckerna. Dessa erfa-

renheter återspeglas i skildringen av de vuxna, såväl i de elaka som i de som står för trygghet. 

Thomas är som sagt en vuxen som sviker, vid ett tillfälle säger Thomas att Anders och Laylah 

bara har Alrik och Viggo för att få pengar från kommunen: 

 

Hoppas att Anders och Laylah sitter kvar framför teven och inte upptäcker att de stuckit ut. Det 

sista som behövs just nu är att göra dem arga eller besvikna. Han tänker på vad Thomas sa. Att 

Anders och Laylah bara vill ha honom och Viggo för att de får betalt för det. (Larsson och Korsell, 

2014b:158) 

 

Alrik hör detta påstående från Thomas, vilket gör honom osäker på om Anders och Laylah 

verkligen vill ha honom och Viggo. 

Trots alla besvikelser verkar Viggo fortfarande sätta lite tillit till vuxna; ”Viggo tror inte på 

spöken. Inte så ofta i alla fall. Men här står en vuxen person och pratar om varulvar och gastar 

som om det var självklart att de finns” (Larsson & Korsell, 2014a:87). Detta är ett litet bevis på 

att det vuxna säger fortfarande väger en del. Alrik tänker också gott om sina närmaste 



19 
 

vuxna: ”Vad ska Laylah och Anders säga? Tänk om de tröttnar och inte vill ta hand om dem 

längre? Han måste få stanna här i Mariefred. Laylah och Anders är bra. Estrid och Magnar 

också, trots att man i princip dör varenda gång man umgås med dem.” (Larsson & Korsell, 

2015a:31). Detta citat visar att dessa fyra vuxna är viktiga för Alrik, även om han inte riktigt 

litar på dem än, eftersom att han tror att Anders och Laylah ska tröttna på dem. Pojkarna har 

kanske aldrig fått uppleva att helt lita på en vuxen. 

 

Simon är son till Thomas och han är en karaktär som behövs för att förstå Thomas. Simon går 

i Viggos klass och de hamnar ofta i bråk, varpå Thomas alltid tror på Simon och springer hem 

till Laylah och Anders för att skvallra. Simon blir också en antagonist, han gör allt han kan för 

att förlöjliga och mobba Alrik och Viggo, vilket i förlängningen leder till att Thomas också ger 

sig på dem. Andersson & Larsson (2018) menar i sin analys att Simon har ett ständigt behov 

av att förnedra och förlöjliga Alrik och Viggo, gärna inför andra människor. Eftersom att Si-

mon ofta retar bröderna om deras mamma, tror författarna att det kan ha att göra med Simons 

brist på en kvinnlig förebild. Därför retar han bröderna ofta och gärna angående detta. Han 

kan till exempel säga: ”Buhuuu, […] Längtar du efter din alkismorsa i Stockholm, eller? (Lar-

sson & Korsell, 2015a:27) Han visar också sig nedlåtande mot kvinnor, som om att kvinnor är 

mindre värda. Ett exempel på det är när han träffar Alrik i matsalen, som just gråtit lite: 

 

-Bölar du, eller? Du är ju röd i hela fejset! Det är Simon. […] Simon tar ett steg fram mot Alrik och 

tar tag i hans hår.  

-Tjejhår. Smycke runt halsen. Och nu gråter du som en tjej. Du är en tjej helt enkelt. […] 

-Som om det skulle vara fel att vara tjej, utbrister Tove. Men Simon lyssnar inte på henne. (Larsson 

& Korsell, 2015a:27) 

 

 

6.3 De trygga vuxna 

Även om Alrik, Viggo och Iris har många dåliga erfarenheter av vuxna så finns det några 

karaktärer som är trygga och omhändertagande. Estrid och Magnar är de som tar hand om 

alla tre på olika sätt. Anders och Laylah är Viggo och Alriks fosterföräldrar som aldrig viker 

från deras sida. Alla dessa vuxna uppskattar barnen och de är rädda att förlora dem.  

 

Alrik och Viggo har skapat ett nära band till varandra, kanske på grund av brist på vuxna. De 

visar ofta ilska och tvivel men gällande Anders och Laylah känner de sig hemma och trygga, 

så småningom. De litar inte riktigt på dem i början och tror att de ska bli ivägskickade; ” Han 

vill inte alls gå ner här, men … så försöker han mota bort den där obehagskänslan. Lugn och 

fin. Nu ska de göra som de blir tillsagda. Inte göra Anders och Laylah besvikna” (Larsson & 

Korsell, 2014a:52). Detta händer när pojkarna för första gången ska gå ner i Estrid och Magnars 

källare för att jobba av lite på skulden som uppstod när Alrik kastade sönder några rutor i 

orangeriet där Estrid och Magnar arbetar. Han tycker att källaren ser väldigt otäck ut men går 

ner ändå eftersom att han inte vill skapa mer trubbel som gör fosterföräldrarna besvikna. Ef-

tersom han bryr sig om det tolkar jag det som att han mår bra hos dem och vill göra dem glada, 

vilket kan vara en förhoppning att få stanna hos dem.  
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Alrik är till en början noga med att inte kalla Laylah och Anders hus för hem; ”Men vem satte 

nidstången i vår … jag menar Anders och Laylahs trädgård. Frågar Alrik och skrynklar ihop 

munnen så att han ser ut som en hamster.” (Larsson & Korsell, 2014a:128) 

Jag tolkar detta citat som att Alrik inte litar på vuxenvärlden än, att han förväntar sig att bli 

sviken och förflyttad igen. Han tänker på detta sätt flera gånger, att deras hus inte är hemma. 

Troligen är detta en försvarsstrategi av ett barn som är van att bli besviken och skyddar sig 

själv genom att inte skapa nära band till Laylah och Anders. Trots denna eventuella intention 

kommer pojkarna närmre Laylah och Anders hela tiden. De får en fin relation och en ömsesi-

dig kärlek till varandra. I den fjärde boken avslöjar författaren att Alrik börjar känna sig 

hemma:  

Så fort Alrik satte foten innanför Anders och Laylahs dörr så kände han att han ville stanna där. 

Anders och Laylah. De tittar en i ögonen och lyssnar. Det känns att de gillar honom och Viggo på 

riktigt. De har samma humor. Alrik gillar hur det luktar hemma hos dem. Och att det är lugnt. 

[…] Han har försökt att inte börja tänka på Laylah och Anders som ”hemma”. Men helt ärligt: det 

här är det mest hemma han någonsin har känt. (Larsson & Korsell, 2015b:79-80) 

 

 

Alrik och Viggo är väldigt förtjusta i Anders och Laylah. Ofta får man läsa om hur de tycker 

om dem eller att de är rädda att göra dem besvikna. Detta känner de inte mot alla vuxna, utan 

det är något som är mellan dem och vissa vuxna, såsom Anders och Laylah. 

 

Även Anders och Laylah visar sitt gillande av pojkarna, Laylah brukar kalla dem världens 

finaste killar. De båda försvarar alltid pojkarna när något hänt, även om de vet vad som hänt. 

De anser att pojkarna förtjänar en ärlig chans eftersom att de haft det tufft i livet. I det sista 

citatet har Alrik nyss fått presenter av Anders och Laylah, och han och Viggos reaktion tyder 

på att de inte är vana att få presenter. Eller att ens bli uppvaktad alla gånger.  

 

– VEM FYLLER TOLV år imorgon? säger Laylah vid frukosten och rufsar om i Alriks hår. Hon 

gör så hela tiden. Kan aldrig gå förbi Alrik och Viggo utan att röra vid dem. Inte kramas eller så. 

Hon gör det liksom i farten, utan att hon verkar tänka på det. Typ en klapp, eller en hand på en 

axel. (Larsson & Korsell, 2014b:22) 

 

Jag uppfattar det som att Alrik och Viggo gillar att bli ompysslade av Laylah, hon gör det på 
ett mjukt och fint sätt som inte uppfattas provocerande eller dåligt. Laylah är en bra förebild 

som vuxen i deras liv, hon är lugn och blir aldrig provocerad vilket verkar vara bra för dem. 

 

Det ringer i Alriks mobiltelefon. Det är Laylah. Hon vet väl allting vid det här laget och är säkert 

asförbannad, tänker han. […] Men Laylah låter inte heller särskilt arg, mest orolig. Frågar var han 

är. Säger att hon hört vad som hänt på skolgården. Att hon förstår att han måste vara ledsen och 

upprörd. Att hon vill att han ska komma hem, så de kan reda ut det. (2014a:39) 

 

Detta tolkas som en omtänksam och engagerad vuxen, ur Alriks perspektiv. Hon tar inte di-

rekt för givet att Alrik bara beter sig illa, utan vill ta hand om honom och hjälpa honom. Detta 

är återigen en filtrering genom Alriks ögon, och som läsare antar man att Laylah är så som 

Alrik ser henne. Hon ger pojkarna värme och närhet som de antagligen är i stort behov av. 

Även Anders är en trygg vuxen som tar rollen som pappa på ett bra sätt. Han försöker alltid 



21 
 

lösa saker genom att diskutera och reda ut, men när Thomas beter sig illa mot pojkarna kan 

han tappa humöret: 

 

– Du ska ge dig! Gapar Thomas. Ingen vill ha de här ungarna i Mariefred! Utom ni! Bara för att 

ni får betalt av kommunen. Men vet du vad! Det är faktiskt jag som betalar! Med mina skatte-

pengar! Då brister det för Anders. – FÖRSVINN! Ryter han och pekar på dörren. De stora arm-

musklerna sväller under overallen och i tinningen syns en blodåder. 

 

Nu har Anders blivit så röd i ansiktet att han nästan är lila. – Var tyst nu, säger han. Låt Alrik 

berätta. – Du ska inte säga åt mig och min son att vara tysta! Snäser Träslöjds-Thomas. Dessutom 

är Alrik skyldig till attackerna vid kyrkoruinen. – Vad menar du? Ryter Anders och ställer sig 

upp. (Larsson & Korsell, 2015a:39) 

 

Den trygghet och kärlek som fosterföräldrarna ger resulterar i att Alrik och Viggo vågar tycka 

om dem och känna sig trygga: 
 

Laylah fnissar. Viggo älskar när han får henne att skratta. Särskilt när hon försöker att låta bli och 

skrattet kommer ut genom näsan. Det låter gulligt. Som en liten minigris. (Larsson & Korsell, 

2014b:114) 

 

– Anders är faktiskt världsbäst, säger Viggo till Alrik. De står på ångbryggan och ser på bubblorna 

i det grumliga vattnet. De kommer från Anders som dyker efter Alriks cykel. 

 

– Fattaru vad Anders och Laylah är schyssta, säger Viggo när de borstar tänderna på kvällen. 

(Larsson & Korsell, 2014b:53) 

 

De andra vuxna som ger positiva intryck är biblioteksväktarna Estrid och Magnar. De är i övre 

medelåldern och syskon. Estrid visar den sträva mer hårda fasaden, som räknas som manlig. 

Magnar ha rollen som den mer omhändertagande och vänliga, vilket räknas mer som kvinn-

ligt. Dessa två får hjälp av Alrik och Viggo med att besegra monster och skydda biblioteket. 

Till en början är bröderna lite rädda för Estrid, de tycker att hon både ser elak och sur ut. 

 

Alrik väder sig om och får syn på en kvinna med likadana gröna kläder som mannen. Hon står 

bredbent med armarna i kors och tittar strängt på Alrik. Ögonen är ännu grönare än kläderna och 

får Alrik att tänka på en katt. När hon ser på honom reser sig håret på hans armar.  

 

Så småningom växer deras relation till varandra och bröderna tycker om båda syskonen. 

Estrid räknas som en dynamisk karaktär eftersom att hon förändras lite under historiens gång, 

från okänslig och stram till lite mer känslosam och vänlig. 

  

I hörnet av Anders och Laylahs trädgård står Estrid på vakt. Pojkarna är i verklig fara har Damir 

sagt. Men i natt ska inget hända dem i alla fall. Först nu märker hon att hon hållit andan. Hon 

andas ut. Faran över. För den här gången. Hon ser upp mot pojkarnas fönster (Larsson & Korsell, 

2014b:101–102) 

 

Magnar är som sagt den vänliga av dem, han ser till att alla mår bra och det kan vara en an-

ledning till att pojkarna trivs bra hos dem. 
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Efter middagen går Alrik och Viggo hem till Estrid och Magnar. Magnar dukar fram sina hem-

bakta äppelmunkar i den lilla trädgården på baksidan av huset. Det är lite kyligt i luften, men 

Magnar plockar fram filtar och häller upp varm svartvinbärssaft medan Estrid gör upp eld i en 

eldkorg. 

 

Här är en händelse där jag tolkar Magnar som den omhändertagande, kvinnliga, och Estrid 
den praktiska, manliga. Magnar visar oftare dessa mjuka egenskaper än Estrid, även om Estrid 

mjuknar upp något under seriens gång. När Thomas ger sig på pojkarna försvarar Magnar 

dem: ”Tyst med dig, Thomas! Morrar Magnar. Jag kände din pappa och han skulle skämmas 
om han hörde dig nu.” (2014a:43). Detta tolkar jag som den omhändertagande egenskap Mag-

nar visar. Magnar förändras inte, utan behåller sina mjuka egenskaper, och räknas därmed 

som en statisk karaktär.  
 

Magnar är som sagt den omhändertagande vuxna som alltid är lugn och lyssnar. Jag tror att 

Alrik och Viggo tar honom för givet, alltså att han alltid finns där för just dem. Det uppstår 
således konflikter när Iris kommer in i deras liv, när Magnar även tar hand om henne lika 

mycket, om inte mer, som pojkarna. Iris är dessutom ensam vilket gör att Magnar låter henne 

bo hos dem och därigenom tar hand om henne lite extra. Viggo och Alrik blir alltså väldigt 
svartsjuka är och därmed ofta arga på Iris. När Magnar berömmer Iris för trollkonster så tänker 

Alrik missnöjt: ”Värst vad de verkar vara tajta helt plötsligt” (Larsson & Korsell, 2015c:108).  

 
Men så småningom hittar de sina nya platser i den magiska grupp som bildats och utökats 

med Iris. En gång tränar de att slåss med stavar och faller trötta och nöjda ned på marken: 

 
-Det här är det roligaste jag gjort på hur länge som helst, säger Iris till Estrid. Och du går inte av 

för hackor! […] De ligger på rygg och smittar varandra med nya skrattanfall. (Larsson & Korsell, 

2015b:116-117) 

 

Något som är anmärkningsvärt i ovanstående citat är att Estrid och Iris tidigare inte kommit 

överens alls, det har nästan blixtrat kring dem men här hittar de varandra och jag tolkar det 

som att gruppen börjar hitta sin identitet som grupp, där alla är och kommer vara behövda. 

Varför Iris och Estrid inte kommer överens kan bero på att de båda är väldigt lika. De är båda 

häxor och har ett hett temperament. De uppfattas som otrevliga och stundvis sura, vilket kan 

påverka vad de tycker om varandra också. 

 

. 
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7 Sammanfattande diskussion 

Jag har i denna studie fokuserat på hur vuxna framställs ur barns ögon, främst Alrik och 

Viggos men i liten mån även Iris. Det som framkommit är att båda bröderna, ur deras perspek-

tiv, har svårt att lita på vuxna, på grund av tidigare negativa upplevelser från dem. Deras 

perspektiv påverkar mig som läsare till att tycka illa om vissa karaktärer och att tycka bra om 

andra. Om det skulle berättats ur en vuxens perspektiv hade jag nog tänkt annorlunda.  Detta 

är berättartekniskt och det rör sig om filtrering där läsaren ofta upplever situationer och per-

soner via barnens perspektiv. 

 

De sidor som framkommit i vuxenvärlden är de trygga respektive elaka och svikande vuxna, 

vilket kan kopplas till kampen mellan gott och ont, som är vanligt i fantasygenren och i sagor. 

På ena sidan står Laylah, Anders, Magnar och Estrid som representerar den goda sidan, de 

som är trygga och pålitliga. På den onda sidan finns mamman och Thomas som står för de 

elaka och svikande vuxna. Han framhåller att han endast vill barnens bästa, men att han ändå 

måste ta hand om övriga elever också. I själva verket upplever Alrik och Viggo det som att 

Thomas alltid försöker göra livet svårt för dem. Alrik och Viggo dras ständigt mellan dessa 

två sidor vilket orsakar problem för dem. Mamman ses dock inte alltid som den ”onda”, åt-

minstone inte ur Viggos perspektiv. Han vill inte tycka att hon är elak, utan han tycker att 

Alrik är dum som säger elaka saker om henne. I detta fall kan mamman anses som en gråzon 

mellan gott och ont såsom jag beskrivit innan, även om hon är en frånvarande vuxen som 

svikit många gånger, älskas hon ändå av framförallt Viggo. Därför anser jag inte att hon är 

endast ”ond” utan hon hamnar mer i en gråzon. Alriks känslor till mamman är svåra att av-

göra, jag får känslan av att han på något sätt släppt mamman, både ansvaret och känslorna för 

henne. Å ena sidan vill Alrik och Viggo hjälpa till att bekämpa monster och stå upp emot 

Simon och Thomas, ofta genom slagsmål eller farliga uppdrag som riskerar deras liv. Å andra 

sidan vill de inte göra något som sviker Laylah och Anders, något som både deras slagsmål 

och farliga uppdrag kan bidra till.  

 

Ur perspektivet genus, tolkar jag alla tre barn som både manliga och kvinnliga enligt Niko-

lajevas (2013:129) motsatsschema. Alrik är den som uppvisar flest kvinnliga egenskaper. Han 

är skyddande, självuppoffrande, omtänksam och emotionell. Han är skyddande och självupp-

offrande framförallt när det gäller lillebror Viggo. Han visar känslor och omtanke om hunden 

Freja och sina övriga nära och kära, såsom Anders, Laylah, Estrid och Magnar. Alrik visar även 

upp en rad manliga egenskaper såsom styrka, våldsamhet, aggressivitet och aktivitet. Dessa 

egenskaper gestaltas framförallt i möten med Simon och när de kämpar mot monster. Viggo 

visar upp få kvinnliga egenskaper. Han är vid några tillfällen emotionell och beroende. Han 

vill bland annat gärna ligga hos Alrik när han känner sig rädd eller ledsen. Ledsen blir han lätt 

när det handlar om deras mamma som aldrig tagit hand om dem på ett bra sätt. I övrigt är han 

våldsam och väldigt aktiv. Iris bryter mot de traditionella könsnormerna och beskrivs med 

flera manliga egenskaper även hon, såsom känslokall, tävlande och självständig. Hon visar 

ofta inga känslor mot de andra utan framhäver att hon endast tänker på sig själv och sina egna 

behov. De övriga karaktärerna är en blandning av manliga och kvinnliga. Laylah är den som 

är mest stereotypisk som beter sig som en typisk ”mamma”. Hon är passiv, omtänksam och 

vill väl för pojkarna. Estrid och Magnar däremot går emot könsnormerna; Estrid beter sig mer 

manligt medan Magnar är mer kvinnlig. Även Anders uppvisar kvinnliga egenskaper såsom 

omtänksam och självuppoffrande. Han visar bröderna kärlek och känslor och tar hand om 



24 
 

dem när det behövs. Andersson & Larsson (2018) har i sin analys kommit fram till att det 

verkar vara mer acceptabelt för män att gå emot könsnormerna, än för kvinnor eftersom att 

både Iris och Estrid möter motstånd medan Magnar och Anders ses på ett mer positivt sätt.  

 

För att svara på min forskningsfråga angående om kvinnor och män framställs olika, så anser 

jag att de beskrivs på olika sätt men inte alltid enligt normerna för typiskt manligt och kvinn-

ligt. Däremot anser jag att många karaktärer, både kvinnliga och manliga, har typiskt manliga 

drag, och därför frågar jag mig själv om detta därigenom räknas som en bokserie för pojkar? 

Pojkarna i serien visar tydliga tecken av rädsla för att överskrida de gällande könsnormerna 

som gäller, som Kåreland menar är vanligt bland pojkkaraktärer. Därmed vill jag framhålla 

att PAX är en bokserie som både gestaltar tydliga könsnormer men även att det är acceptabelt 

att vara olika, eftersom att många karaktärer bryter normerna.  

 

För att bevara frågan om hur vuxenvärlden framställs, så tycker jag att den framställs som 

problematisk och ”elak”, och en aning kärleksfull. Såsom Nikolajeva menar; att vuxna ofta ses 

som ett hinder, är också fallet i PAX. Om inte de vuxna är onda, så kan de ändå utgöra ett 

hinder för att uppleva äventyr, såsom att ha bestämda tider att vara hemma på kvällen, vilket 

Anders och Laylah gör. De har krav på vara nåbar, tider att vara hemma och att sköta sin 

hygien. Även om de vuxna kan upplevas som ett hinder så är det vanligt att föräldralösa barn, 

som Alrik och Viggo kan definieras som, till slut finner en familj som ger kärlek och trygghet. 

Alrik och Viggo fann till slut sin trygghet hos Anders och Laylah, och sitt föralltid-hem.  

 

Slutligen vill jag återkoppla till inledningen, där jag hoppades att en studie av detta slag gör 

mig mer medveten i vad jag undervisar. Jag anser att denna studie har gett mig en uppfattning 

om hur barnlitteratur kan se ut och det har gjort mig mer medveten om vilka frågor som kan 

vara aktuella att diskutera med elever utifrån barnlitteraturen som läses i skolan. 
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