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This essay examines different writing techniques used by contemporary fantasy authors to 

make their respective fantasy worlds seem more believable to the reader. The essay focuses 

on three distinctive, popular authors and their (arguably) most famous work: Patrick Rothfuss 

with The Name of the Wind, Brandon Sanderson with Mistborn, and finally, Scott Lynch with 

The Lies of Locke Lamora. In the essay I seek to identify which techniques each author has 

used to make their fictional world come to life and how these techniques fit the overall theme 

of their books. I also make comparisons between the different authors and try to draw 

conclusions based on the similarities and differences I observe. Several non-fiction books on 

fantasy and so called “worldbuilding” have also been used as tools for the analysis. Finally I 

have also written my own original texts which I use as a basis to present and qualify my own 

findings and theories about the subject.  
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1 Inledning 

Som någon som läser mycket fantasy förundras jag ständigt av hur en författare 

kan få mig att investera emotionellt i en värld som egentligen inte existerar. Detta kan 

visserligen sägas om all skönlitteratur. Vi tar del av en berättelse som aldrig hänt, hatar och 

älskar karaktärer som aldrig levt, kanske till och med gråter vi när de, i slutet av sina påhittade 

liv, dör.  

 Fantasygenren kan enligt min mening sägas ta det hela ett steg längre. När vi 

läser fantasy måste vi tro på en värld vi inte känner igen. En värld med andra folkslag, myter, 

till och med naturlagar. Och ändå måste det kännas lika verkligt som om någon berättade för 

oss om vilket fjärran land som helst.  

Men hur gör man det?  

 Fantasyvärldar kan kännas overkliga. En del känns snarare som dåligt 

hopsnickrade teaterkulisser med kostymer där sömmarna syns tydligt. Hur gör vi en trovärdig 

kuliss, det kommer vara den stora frågeställningen i den här uppsatsen, men jag hoppas också 

att den ska kunna bli en inblick i några av de fantastiska världar som några för mig kära 

författare har skapat. 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att försöka identifiera hur en fantasyförfattare får en 

helt fiktiv värld att kännas levande, trovärdig och kanske till och med verklig. Med fiktiv 

fantasyvärld menar jag här specifikt en värld som existerar helt oberoende av vår egen värld, 

och som också innehåller, för oss, fantastiska inslag.  Jag vill mer specifikt urskilja de 

tekniker och stilgrepp olika fantasyförfattare använder i sina romaner för att uppnå just det 

syftet, snarare än att fokusera på hur de fiktiva världarna i sig är uppbyggda, även om detta 

också kommer att behandlas i uppsatsen. Det är viktigt att tydligt poängtera att uppsatsens mål 

är att avgöra vilka stilgrepp och skrivtekniker som kan användas för att få en fiktiv värld att 

kännas trovärdig och inte i första hand att avgöra och analysera om en författare faktiskt 

skapat en sådan värld. Till förmån för denna inriktning kommer jag snarare förutsätta att de 

författare jag valt att analysera redan lyckats med detta, vilket vi kommer gå in på mer senare. 

För att sammanfatta: huvudfokus kommer alltså ligga på berättarteknikerna snarare än verken 

som analyseras. Här är det också viktigt att förstå att det kommer bli svårt att göra någon form 

av objektiv mätning mellan vilka specifika tekniker som är ”bäst” för att uppnå trovärdighet 



inom en värld. Det är helt enkelt omöjligt att mäta i någon objektiv mening. Vad vi dock kan 

göra är att identifiera mönster mellan framgångsrika verk och från våra egna observationer dra 

slutsatser som vi placerar inom vårt eget ramverk. Det kommer inte att gå att identifiera 

samtliga tekniker som används inom varje roman – tiden och omfånget för uppsatsen räcker 

inte till – men vi kan försöka definiera en romans övergripande teman och se hur metoderna 

som använts relaterar till det. 

Varför då detta syfte? Jag tänker mig att det kan vara till fördel för personer som 

är intresserade av att själva skriva fantasy (så som jag själv) att få en överblick på vilka 

stilgrepp framgångsrika författare inom genren använt sig av, särskilt eftersom skapandet av 

den fiktiva världen är ett koncept som kan sägas vara centralt för genren (Holmberg, 1995, s. 

12-13). Jag tänker mig dock också att det kan vara av visst litteraturvetenskapligt intresse att 

se vilka tekniker som används i modern tid inom genren.  

 

De specfika forskningsfrågor som kommer att behandlas i uppsatsen är alltså 

följande: 

 

Vad gör att en fantasyvärld känns trovärdig? 

 Vilka berättartekniker kan användas för att göra en fantasyvärld trovärdig? 

 I vilka sammanhang kan dessa tekniker appliceras? 

 

1.2 Metod och material 

 Jag har använt mig av facklitteratur som behandlar just fantasy och/eller 

fantasyvärldar. Informationen jag får därifrån kommer jag dels delge i själva uppsatsen, men 

jag kommer även att använda den som en grund för min egen analys. Den facklitteratur jag 

valt att läsa är: 

Fantasylitteraturens historia, motiv och författare av John-Henri Holmberg som försöker att 

definiera fantasygenren i sig, men som också berör genrens tidiga historia, vilket jag tror 

relevant att beröra eftersom det är just världar inom fantasy som uppsatsen kommer behandla.  



Världar av ljus, världar av mörker av Annika Johansson som tar upp de rötter som influerat 

genren och hur dess världar kommit att, i överlag, se ut. Jag tror det är viktigt att förstå vilka 

byggstenar författarna inom genren byggt vidare på om vi ska kunna förstå varför de valt att 

ge sina världar de karaktärsdrag som de gjort.  

Wonderbook  - the illustrated guide to creating imaginative fiction av Jeff VanderMeer som 

tycks ge en bra övergripande analys av olika tekniker för att skapa intressanta och 

engagerande fantasyvärldar. Begreppen i den här boken kommer som sagt utgöra en bred 

grund för min egen analys.  

The rhetorics of fantasy av Farah Mandlesohn som på ett djupare och mer detaljerat plan än 

Wonderbook undersöker de regler som kan sägas för att skapa fantasyvärldar. Även denna 

bok fungerar som en grund för mitt arbete.  

 

 Efter att i uppsatsen ha sammanfattat den, för mina syften, relevanta informationen 

från facklitteraturen går jag vidare genom att analysera tre fantasyromaner och deras 

respektive världar så som de presenteras i böckerna. De romaner jag valt är: 

The name of the wind av Patrick Rothfuss 

Mistborn – The final empire av Brandon Sanderson 

The lies of Locke Lamora av Scott Lynch.  

Det dessa tre verk har gemensamt är att de alla är utgivna efter år 2000, och därmed bör kunna 

klassificeras som moderna/samtida. Varför är det relevant? Jag vill tänka mig att i och med att 

en genre konstant utvecklas och bygger vidare på sig själv så är chansen större att modernare 

(fantasy)romaner är smidigare och mer strömlinjeformade med att presentera och exponera 

sina världar, eftersom publiken som läser fantasy inte längre kan roas enbart av att det gäller 

fantastiska världar i sig, i och med att fenomenet inte längre är lika unikt som det kan påstås 

varit tidigare (Holmberg, 1995, s.147-148). Samtliga romaner kan också sägas utspela sig i en 

av medeltiden inspirerad miljö, vilket ju brukar identifieras som typiskt fantasy. Romanerna, 

om än tematiskt olika, kan, åtminstone enligt min egen analys, tyckas mer drivna och 

fokuserade på sina respektive huvudkaraktärer än sina respektive världar i sig. Eftersom jag 

vill lägga fokus i den här uppsatsen på hur man smidigt och subtilt exponerar en fantasyvärld 

och får den att kännas verklig, snarare än på hur världarna i sig är konstruerade, och 

engagerande så känns detta faktum mycket relevant. Slutligen är samtliga romaner mycket 



populära och väl mottagna av sin publik. Eftersom det är omöjligt att på någon rent objektiv 

grund avgöra vilken författare som är bäst på att förmedla en värld de skapat så får jag nöja 

mig med att utgå från att romanernas popularitet är ett tecken på att författarna åtminstone 

gjort någonting rätt.  

 

 Jag kommer att analysera de olika romanerna separat och i olika etapper. Först 

kommer jag att göra en kort resumé och en tolkning av vad jag anser är de viktigaste 

tematiska aspekterna i romanens handling och hur de relaterar till romanens värld, samt 

därefter kortfattat återge vad som i stora drag karaktäriserar världen. Sedan gör jag en 

jämförande analys om hur författaren och romanen i fråga förhåller sig till fantasyelement 

som tas upp i facklitteraturen. Eftersom formatet på uppsatsen är begränsat håller jag  mig till 

en eller två punkter som mest. Sedan gör jag en analys av en eller två specifika scener i 

romanen där jag anser att världen genom författarens skriv- och berättarteknik görs levande 

och spekulera i exakt vad det är som får det att fungera. Jag använder sedan de tekniker jag 

tycker mig funnit och försöker återskapa den effekt de skapar genom att skriva en egen text 

som utspelar sig i en fantasyvärld som jag själv skapar (detta kommer alltså att vara det 

litterära experimentet). Därefter diskuterar jag hur väl jag lyckats och försöker utröna vad som 

fungerade och vad som inte gjorde det. Det är här viktigt att notera att den fantasyvärld jag 

skapat inom uppsatsen är avsedd att fungera som en sorts målarduk att pröva tekniker och 

hypoteser på. Världen avses inte ha litterärt värde.  

 Slutligen kommer jag göra en kortare jämförelse mellan de olika romanernas världar, 

och de tekniker deras respektive författare använt sig av och även lägga fram någon form av 

slutsats baserad på skillnaderna och likheterna mellan dem.  

2 Teoretiskt underlag 

2.1 Fantasygenren – dess definition och rötter 

 Att definiera en genre kan vara svårt, kanske särskilt för en genre som fantasy med 

sådana närstående kusiner som skräck och science fiction mellan vilka gränserna inte alltid är 

så tydliga. Till förmån för uppsatsen är det dock viktigt att vi gör någon form av definition av 

vad det är vi ska behandla. Inte för att uppsatsen i första hand är en analys av olika genrer, 

men för att de typer av främmande världar vi ska undersöka är så intimt förankrade i - och 

nästan enbart i - fantasygenren.  



 Vi kan definitivt börja med att dra slutsatsen att fantasygenren är orealistisk. I det här 

fallet orealistisk som i att fantasy förväntas innehålla inslag som skulle definieras som 

onaturliga och inte förväntas uppstå eller existera i vår egen värld. (Holmberg, 1995, s. 10) 

Problemet för oss med denna definition, förutom att den aldrig kan vara helt precis, är att den 

innefattar verk som visserligen kan klassas som fantasy, men som inte innehåller de 

sekundära världar som ska behandlas i den här uppsatsen. En mer hårfin definition av genren 

kan vi hitta i The Rhetorics of fantasy där bokens författare gör en uppdelning mellan bland 

annat så kallad ”Portal fantasy” (portalfantasy), där en karaktär från vår värld tar sig till en 

främmande fantasyvärld, ”Intrusion fantasy” (inkräktande fantasy),  där varelser eller 

fenomen från en främmande värld tar sig in i, eller visar sig vara del av vår, och ”Immersive 

fantasy” (uppslukande fantasy). (Mendlesohn, 2008, 16) Uppslukande fantasy definieras i det 

här fallet som fantasy som behandlar en egen sekundär värld utan några kopplingar till vår 

egen. Denna subgenre kanske är den man först kommer att tänka på när man försöker 

definiera fantasy, och det är just den som vi ska arbeta med.  

 

 För att vi ska kunna relatera till de främmande världar som målas upp i romanerna 

som vi sen ska titta närmare så behöver vi dock kort gå igenom vilka rötter som påverkat den 

här grenen av fantasy. Den ursprungliga roten till all fantasy kan självklart sägas vara alla 

forntida sagor och myter vi känner till. Gilgamesheposet, de bibliska berättelserna, gamla 

gudamyter från antiken. Faktum är att det är svårt att påstå att, om vi nu gör en åtskillnad 

mellan just realistisk och icke-realistisk litteratur, att särskilt mycket före 1700-talet var 

realistiskt överhuvudtaget (Holmberg, 1995, s. 11), åtminstone inte med den definition vi nu 

använder för fantasy i helhet. Sagor och myter spelar definitivt en stor roll i fantasygenren 

(Johansson, 2000, s. 75) men man kan argumentera för att det är först med den gotiska 

berättelsen som den moderna fantasygenrens egentliga rötter blir synliga. (Johansson, 2000, s. 

9, 71) Den gotiska berättelsen uppkommer, kan man argumentera, som ett sorts svar på 

upplysningens rationalism (Ibid s. 10). I och med att vidskepligheten avtar så att roas man, 

snarare än är rädd för, tanken på det övernaturliga. Den gotiska genren som påbörjas av 

Horace Walpole med hans verk Borgen i Otranto (1764) (Ibid s. 12) kommer att präglas av en 

fascination av gamla borgar, profetior, spöken och långa besjälade naturbeskrivningar. (Ibid s. 

14) Tanken på det föregångna är någonting som jag tror fantasygenren verkligen tagit med sig 

från det gotiska, och är någonting som vi kommer att känna igen senare i romananalyserna. 

Även riddar- och rövarromantikens berättelser kan sägas ha satt en stark prägel på genren med 



sina öppna landskap och tydliga ideal. (Ibid s. 73) Den som dock officiellt brukar kallas för 

den första fantasyförfattaren är George MacDonald med romanen Phantastes: A faerie 

romance for men and women (1858)(Johansson, 2000, s. 78, Holmberg, 1995, s. 14). I 

romanen förekommer en sekundär värld som huvudpersonen lyckas besöka, enligt vår 

definition alltså en portalfantasy. MacDonalds roman innehåller visserligen många av de 

ingredienser som vi kommit att förknippa med fantasy magi, äventyr, tydlig moral, färder som 

är självutvecklande (Johansson, 2000, s. 79) men eftersom vi vill rikta in oss på just skapandet 

av sekundära världar utan band till våra egna så är förmodligen den bästa inspirationskällan 

att fokusera på John Ronald Reuel Tolkien. Med Hobbiten (1937) och Sagan om ringen 

(1955) kan Tolkien sägas vara den moderna fantasylitteraturens portalgestalt (Holmberg, 

1995, s. 85). Det är i Tolkiens böcker som vi kan känna igen många av de element och miljöer 

som existerar i modern fantasy, och vi kommer utan tvivel att notera hans influenser i våra 

egna analyser senare i uppsatsen. Vad som är utmärkande för Tolkiens värld, förutom att den 

är, enligt vår definition, just en sann uppslukande fantasyvärld, är att Tolkien lade ned extremt 

mycket tid på just sin värld, mycket mer än på historien som han berättade (Ibid s. 83). Vi får 

dock inte förväxla begreppet uppslukande fantasy med den annars välanvända termen ”high 

fantasy” som brukar nämnas i samband med den tradition inom fantasygenren som Tolkien är 

känd för. High fantasy kan sägas vara en subgenre inom fantasyn, definierad av sina 

grandiosa äventyr, profetior och hjätesagor. Den begreppskategori som uppslukande fantasy 

går under kan dock inte riktigt påstås vara en subgenre, utan snarare definierar begreppet en 

romans fantasyvärld och hur den förhåller sig till vår egen. Det är passande att låta Tolkien 

leda oss in på den teoretiska bas vi kommer att använda för vår analys av vilka tekniker som 

gör fantasyvärldar trovärdiga och ja, uppslukande.  

2.2 Fantasyvärldar – koncept och tekniker 

 När vi går in på ämnet att skapa fantasyvärldar så är en bra utgångspunkt 

konceptet ”worldview vs storyview” (VanderMeer, 2013, s. 217). Med detta avses skillnaden 

mellan vad författaren vet om sin egen värld och vad karaktärerna i världen vet om den. En 

karaktär i en roman kanske till exempel har fått höra hela sitt liv att mytiska drakar är utdöda, 

men egentligen kommer det senare i romanen visa sig att så faktiskt inte alls är fallet. När det 

kommer till Tolkien kan vi definitivt förutsätta att informationen han själv hade om sin värld 

vida överskred vad hans karaktärer hade tillgång till – och säkerligen också mer än vad som 

ens presenteras i hans böcker. Worldview vs storyview är en viktig utgångspunkt eftersom det 

låter oss fundera på hur vi ska presentera den information som vi som författare har kring en 



värld vi skapat, snarare än att sitta och komma på hur världen i sig själv ska se ut. Vi kan 

självklart göra detta genom att börja vår hypotetiska roman med att rent encyklopediskt 

beskriva vad vi hittat på, men detta är sällan intressant att läsa. Detta sätter oss i en position 

där vi måste utnyttja mer subtila litterära tekniker och är precis vad den här uppsatsen handlar 

om. När vi läser uppslukande fantasy så måste vi som läsare kunna känna att världen vi läser 

om är verklig (Mendlesohn, 2008, 89) Vi måste försättas i en position så att vi kan ta in 

romanens värld genom dess karaktärer, så att vi kan förutsätta att vad de vet om världen, på 

någon nivå, är sant och uppleva den genom deras sinnen och tankar. All koppling till vår egen 

värld och verklighet måste upplösas.  

 Här måste vi stanna upp och börja med att definiera vad vi i det här sammanhanget 

menar med ”berättartekniker”. Jag definierar i det här sammanhanget tekniker som de val en 

författare gör i sin roman när det kommer till att presentera information (i den här uppsatsen 

kommer vi fokusera på hur en författare presenterar information angående sin fiktiva värld). 

Ett exempel som vi kan relatera till vad vi nu etablerat är att i och med att vi accepterar att vår 

fiktiva värld, som läsaren inte har någon kunskap om, måste upplevas genom en eller flera 

karaktärer eller ett visst sorts berättande så måste vi börja med att välja vilken sorts karaktär 

eller vilket sorts berättande vi vill använda. Om vi, för enkelhetens skull utgår ifrån att vi i en 

hypotetisk roman låter en karaktär berätta om, och uppleva världen åt oss så kommer det göra 

stor skillnad på hur världen upplevs beroende på hur karaktären i sig ser på den (detta är något 

vi kommer gå in djupare på senare). Om en karaktär är positiv av naturen kommer hen kanske 

att uppleva den fiktiva värld vi konstruerat ur en positiv synvinkel. Om karaktären är negativ 

kommer hen kanske observera, och därmed förmedla till oss, fler av världens brister och 

mörkare sidor. (VanderMeer, 2013, s. 217) 

 Detta är bara ett av otaliga val som måste göras, men det ger oss en bra grund att 

arbeta ifrån i vår analys. Vad vi också måste ha i åtanke är att samma val också kan komma 

att behöva göras på flera nivåer. Ta det vi har gått igenom som exempel: säg att vi har en 

värld där drakar existerar. Inte bara måste vi göra ett val angående hur vår perspektivkaraktär 

ser på drakar, men vi måste också bestämma hur kulturen hen lever i ser på drakar. Är det 

någonting som anses som unikt, kanske till och med mytisk, eller är det en väl etablerad 

sanning, som att det i vår värld finns elefanter. Med den här informationen är det uppenbart 

att vi inte kommer hinna gå igenom alla val/tekniker som använts i en roman (det skulle 

knappt vara möjligt) utan vi kommer endast kunna förhålla oss till ett utvalt fåtal.  



 I boken Wonderbook argumenterar författaren för att det finns vissa tekniker som bör 

finnas med i alla väl realiserade fiktiva världar, (Ibid, s. 221) till exempel att en värld ska ha 

en intern konsekvent logik och kausalitet. Även om jag kommer utgå från, och referera till, 

många av dessa ”regler” i min egen analys kommer jag försöka hitta tekniker i varje roman 

jag analyserar som känns unika för just den romanen, och sedan jämföra dem med de andra 

romanerna, samt teoretisera hur deras unika uttryck förhåller sig till reglerna i Wonderbook. 

Detta är inte för att jag värdesätter Wonderbooks tolkning som någon sorts objektiv bas för 

skapandet av fiktiva världar, utan helt enkelt för att ha någonting att utgå ifrån, och att 

jämföra med, i min egen analys. 

3 The name of the wind 

3.1 The name of the wind och dess värld 

 The name of the wind av Patrick Rothfuss är en sorts fantasybiografi som följer och 

försöker utreda legenden kring huvudkaraktären Kvothe. Romanen börjar med att karaktären 

Chronicler söker upp den unga, men legendariske hjälten Kvothe på ett värdshus där han nu 

lever sitt liv under falskt namn och identitet. Chronicler lyckas övertala Kvothe att berätta sin 

egen historia, i hopp om att separera de många myter som redan formats kring honom från 

den egentliga sanningen. Majoriteten av romanen utspelar sig därför i en sorts tillbakablick 

där Kvothe berättar om sitt liv. Berättelser och myter är något som figurerar mycket i 

romanen och som har stor tematisk betydelse på många plan. I början av sin egen berättelse 

återger Kvothe hur hans föräldrar, som är del av ett sorts resande teater- och 

spelmanssällskap, försöker samla in information om Chandrian, en samling demon/djävuls-

figurer som figurerar i världens mytologi, med avsikt att skriva en ballad gällande en gammal 

hjältesaga där de figurerar. Även här är alltså viljan att skilja myt från verklighet relevant.  

 Vad som sedan händer är att Chandrian, som visar sig vara en grupp av sju 

demoniska människoliknande karaktärer, dock vissa med övernaturliga drag som svarta ögon, 

etc., dyker upp och dödar Kvothes föräldrar och resten av deras sällskap. Kvothe, den enda 

överlevaren, lyckas undkomma. Efter att sedan ha levt som föräldralös i en främmande stad 

vid namn Tarbean så bestämmer han sig för att själv gå till botten med vilka Chandrian är och 

varför de dödade hans föräldrar. Han bestämmer sig för att söka sig till världens stora 

universitet, där både en sorts magi som kallas ”sympathy” (sympati) praktiseras, men också 

andra ämnen så som matematik och medicin lärs ut. Universitet är också känt för sin enorma 

samling böcker, vilket är vad Kvothe är mest ute efter.  



Världen i sig känns mestadels igen som medeltida, men har i och med sitt universitet och dess 

omgivning också ett stänk av vad som mer skulle kunna kännas igen som typiska 

upplysningstankar, vilket är en intressant parallell med tanke på vad vi etablerat tidigare 

angående den gotiska berättelsens uppkomst och gränsen mellan det rationella och det 

vidskepliga. (Johansson, 2000, s. 9) Världen består av ett antal kungadömen som i sin tur, i de 

flesta fallen, styrs genom ett feodalt system av grevar och vasaller. De fantastiska, 

övernaturliga elementen är till största delen skilda från civilisationen. Undantaget är magin, 

dvs. sympati, som, som sagt, lärs ut och praktiseras på det stora universitetet. Sympati, som 

det behandlas i världen, porträtteras snarare som en del av världens egna väletablerade 

naturlagar och baseras på principen att energi varken kan skapas eller förstöras, men kan 

transfereras, och göras effektivare om två objekt är mer lika varandra. I världen finns dock 

också en annan form av magi, så kallad ”naming magic” (namnmagi) som, även på 

universitetet ses som mer mytisk eller sagolik. Namnmagi går ut på att om man vet en persons 

eller ett objekts sanna namn så har man makt över det. Till exempel så kan någon som vet 

vindens sanna namn beordra den att lyda honom. Precis som romanens namn antyder så spelar 

namnmagi en viktig roll och representerar definitivt ett av de mer fantastiska elementen. 

3.2 Analys av världen och dess kännetecken 

 Något jag tycker att författaren Patrick Rothfuss lyckas riktigt bra med, och som jag 

själv tror är den största anledningen till att världen i The name of the wind känns så levande 

och trovärdig är att han är så duktig på att balansera det alldagliga och det fantastiska 

(Mendlesohn, 2008, s. 74, VanderMeer, 2013, s. 238). I Wonderbook (s. 240) citeras 

författaren Thomas Ligetti som säger: ”Strangeness is a perspective”, alltså, att vad som är 

märkligt bara är en fråga om perspektiv. Han säger också att om allting i en värld är, för oss, 

märkligt, fantastiskt och okänt, så kommer allting i den världen, som en konsekvens, bli 

alldagligt. Det är alltså viktigt att först etablera det som är vardagligt i en värld för att kunna 

skapa en kontrast mot vad som är fantastiskt.  

 Patrick Rothfuss gör detta på flera olika sätt. Under den tid som Kvothe tillbringar 

som föräldralös och utfattig i staden Tarbean förekommer inga övernaturliga eller fantastiska 

inslag alls. Om det inte varit för en vinterfestival med rötter i världens egen mytologi hade 

den delen av romanen utan tvivel kunnat utspela sig i vilken historisk medeltida stad som 

helst. Faktum är att tiden i Tarbean för Kvothe etablerar världen som så alldaglig att han själv 

börjar tvivla på att hans möte med Chandrian faktiskt hände överhuvudtaget.  Detta innebär 



att när romanens fantastiska element väl börjar dyka upp så går de i stark kontrast mot den 

verklighet som tidigare etablerats och tillåts därför att sticka ut. Det är relevant till vad jag tog 

upp tidigare angående att skapa en spegelbild av vår egen värld och belysa skillnaderna. Trots 

att Tarbean är en fullkomligt påhittat värld så kan vi känna igen oss i den, vilket i sin tur gör 

att när övernaturliga element väl förekommer så förstår vi hur fantastiska de är, eftersom vi 

kan förstå dem i kontexten av vår egen verklighet (VanderMeer, 2013, s. 224).  

 I enlighet med Ligettis citat så gör Rothfuss också vid flera tillfällen även delar av 

det fantastiska i världen alldagligt. När Kvothe kommer till universitet och staden Imre som 

ligger intill det får han syn på ett värdshus där skylten ”No sympathy allowed!” (ingen 

sympati tillåten) hänger bredvid dörren, vilket får Kvothe att skratta över hur det måste se ut 

för någon som inte vet vad den formen av magi är för något. I en värld där en form av magi 

utövas och studeras akademiskt så känns det här som en trovärdig och relevant detalj just 

därför att det integrerar det fantastiska med resten av det fiktiva samhället. En annan bieffekt 

av att Rothfuss låter Sympati bli något alldagligt och familjärt är att Namnmagi upplevs som 

än mer fantastiskt och unikt när det sedan förekommer, av samma anledning som diskuterats 

tidigare.  

 Ett annat koncept som Rothfuss använder är det av olika verklighetsbilder, både på 

en individuell och kollektiv nivå (VanderMeer, 2013, s. 231). Det vill säga att karaktärerna i 

världen inte alltid delar samma verklighetsuppfattning. När Kvothe kommer till universitetet 

för att undersöka Chandrian så visar det sig att den akademiska kåren avfärdar dem som 

sagoväsen. Vi får också veta att synen på Chandrian varierar i olika delar av världen, 

någonting vi kan känna igen från vår egen värld gällande olika religioner och hur sagor och 

berättelser förändras över tid.  

 Berättelser, sagor och myter är som sagt något som är otroligt centralt i romanen, och 

genom dem lämnas vi som läsare, precis som karaktärerna, att undra vad som verkligen är 

sant, och vad sanningen faktiskt innebär. Det här är ett perfekt exempel på worldview vs 

storyview där författaren själv vet vad den egentliga kanon faktiskt är medan vi läsare, och 

karaktärerna i romanen får informationen förvriden och ofta säkerligen inkorrekt återgiven. 

Jag tror det här bidrar starkt till att få en värld att kännas levande och trovärdig. Vi vet från 

vår egen värld att sanningen bakom en historia oftast är mer komplicerad än den ofta utges 

för, och att det mesta sällan kan presenteras med konkret, hundraprocentlig korrekt fakta. När 

en fantasyvärld har olika versioner av sanningen skapar det illusionen av att världen är 



befolkad av många olika människor och dessutom har en lång, unik historia där dessa 

skillnader haft tid att uppkomma.  

3.3 Grund till experimentet 

 Jag har valt att närläsa den första, konkreta scenen som förekommer i romanen. 

Passande nog är det nämligen så att allting börjar med att en äldre bonde berättar en saga för 

sina vänner i byns värdshus. Jag har valt att titta närmare på just den här scenen eftersom den 

innehåller många av de punkter som jag tog upp i den förra avsnittet.  

 

 It was felling night, and the usual crowd had gathered at the Waystone Inn. Five wasn’t much of a 
crowd, but five was as many as the Waystone ever say these days, times being what they were.  

 Old Cob was filling his role as storyteller and advice dispensary. The men at the bar sipped their 
drinks and listened. In the back room a young innkeeper stood out of sight behind the door, smiling as he 
listened to the details of a familiar story.  

      (Rothfuss, 2010, s. 12) 

 Vad vi får veta här är alltså var scenen utspelar sig, att det är oroliga tider och att 

sagan som berättas är välkänd. Här etableras alltså principen om olika 

verklighetsuppfattningar som vi talade om tidigare. Sagan som berättas är välkänd och därför 

kan tänkas som kulturellt viktig, men det är också just en saga. 

 I sagan finner sig trollkarlen Taborlin den store inlåst i ett torn. Han har blivit 

berövad av sitt svärd och sina redskap, sin nyckel, sitt mynt och sitt stearinljus. 

Historieberättaren Cob tar också en dramatisk paus innan han berättar att lamporna på väggen 

också brinner med blå eld. (Ibid, s. 12) 

 Redan här har alltså två viktiga mytologiska funktioner för världen etablerats. 

Sagofiguren Taborlin, och att blå eld har en speciell innebörd.  

 Cob vänder sig sedan mot den unga smedslärlingen i sällskapet och frågar honom om 

han vet vad den blå elden har för innebörd. ”Chandrian”, säger smedslärlingen. Vi vet ännu 

inte vad Chandrian kommer spela för roll i romanen, men redan nu är både de och deras 

tecken etablerade. Att vi tas ut ur själva historien för att höra Cob interagera med sin publik 

påminner oss också om att det här rör sig om just, en saga. Det etablerar också Cob som en 

sorts länk mellan det fantastiska, sagan, och det alldagliga, gruppen män som tar det lugnt 

efter en arbetsdag. Det alldagliga balanseras ytterligare genom att männen sedan tar en paus 

med sagoberättandet för att äta middag.  



 I sagans fortsättning berättar Cob hur Taborlin måste fly från tornet, men i rummet 

han står finns inga dörrar eller fönster, bara sten.  

  

 But Taborlin knew the names of all things, and so all things were his to command. He said to the 
stone: ‘Break!’ and the stone broke.  

       (Ibid, s. 12) 

 Det här är första gången vi kommer i kontakt med den namnmagi som inte blir 

relevant förrän långt senare i romanen. Taborlin stiger sedan ut i tomma luften genom det hål 

som öppnats i väggen. Smedslärlingen blir här storögd, och vi kan därmed utläsa att den nivå 

av magi som förekommer i sagan inte känns igen i den värld som karaktärerna i scenen 

känner igen sig i. Taborlin kallar sedan vindens namn och låter den bära honom till marken.  

 Rothfuss lyckas här presentera både en viktig del av sitt mytos, etablera vad som 

kommer att bli de stora antagonisterna i romanen (Chandrian) samt förklara grundkonceptet 

av sin magi, även om vi vid den här punkten i romanen självklart inte vet om sagan reflekterar 

verkligheten inom romanvärlden ännu. Det är ett listigt sätt att delge informationen i att det är 

snabbt, smidigt, och att vi som läsare ändå inte känner att vi blivit skrivna på näsan, till 

skillnad från hur det kunde ha varit om Rothfuss började boken med att skriva ”Namnmagi 

fungerar såhär”.  

 

 Jag baserar första delen av mitt litterära experiment på den här scenen och dess 

teknik. Jag försöker etablera en alldaglig scen där en karaktär berättar en saga som exponerar 

en del av världens mytos, men som inte, i kontexten av scenen kan antas vara historiskt 

korrekt. Jag försöker också få in så många detaljer i sagan som möjligt som beskriver 

fenomen som skiljer sig från vår egen värld, men kan tänkas vara viktiga som fantastiska 

element i den hypotetiska romanvärlden. Utmaningen här blir alltså att försöka få sagan att 

kännas som en levande del av världen, snarare än information som jag som författare vill 

förmedla till läsaren.  

3.4 Experiment 

Det var sen kväll på Svärdsön, tre skepp, seglande från lika många väderstreck, 
hade under dagen slagit ankar vid hamnen och nu satt deras sjömän packade vid värdshuset 
Svältande Svärdfiskens bord, redo att glömma att de imorgon förmodligen skulle segla vidare 
igen. Ljudet av regnet som smattrade mot fönsterrutorna spelade i harmoni med skramlandet 



av robusta träbrickor fulla till bredden med rökt fisk, ölstop som slog emot ölstop när sjömän 
som inte sett varandra på månader sågs mellan borden, och det dova sprakandet av den 
meterhöga stenhärdens flammor.  

 Elden tycktes dansa i ögonen på Connie Benson när han demonstrativt slog ned 
sitt stop i bordet och tog till orda med en stämma som inte hade några problem att ljuda över 
skänkrummets sorl.  

 "Hörrni kamrater, ni är inte sugna på att lyssna på en skröna jag hörde borta vid 
Svärdkusten? Jag är till och med villig på att satsa en slant på att ingen av er hört den förr." 
Det finns inte mycket som kan hålla en skara sjömän borta från rykande varm mat och 
skvaller, men Connie Bensons skrönor var en av dem. 

 "Det här är en gammal historia”, fortsatte Benson, för honom var svaret redan 
uppenbart. "från innan landet splittrades och de gamla kungarikena sjönk ned i havet. I ett 
rike, som ingen längre kommer ihåg namnet på, sträckte fält av vårgrönt gräs ut sig som hav, 
och där fanns ett slott där tinnarna och tornen sträckte sig så högt att en man med god syn inte 
kunde se toppen." Benson tystnade för några ögonblick medan de sjömän som lyssnade 
försökte föreställa sig hur ett land där man inte kunde se närmaste kust kan ha sett ut.  

 "I slottet bodde en kung, och både tornen och fälten var hans. Faktum var att han 
ägde mer än någon nu levande greve eller minister. Men trots det var han inte lycklig. Inte 
bara det, han var också gammal, och han började rädas att vad han än gjorde, hur mycket land 
han än satte under sin ägo, så skulle han komma att dö olycklig."  

 Connie Benson lät sin blick svepa över skänkrummet.  

 ”Ni har alla hört talas om Lyckobarn, förstår jag.”  

Några av de andra sjömännen mumlade eller nickade instämmande. Benson log 
stort.  

 "Då förstår ni vilken fantastisk tid den här historien utspelar sig i om jag säger 
till er att kungen, i sin stora desperation, sände efter ett Lyckobarn från rikets bortersta hörn, 
och ett Lyckobarn kom."  

 "Omöjligt!" utbrast en ung pojke. 

 "Inte på den tiden," sade Benson lugnt. "Lyckobarnet kom till kungens slott, för 
han visste att han kunde göra kungen lycklig igen. Så var det alltså så att Lyckobarnet, en 
pojke som inte såg ut att vara äldre än tio år, stod inför kungen och bad kungen ta hans hand 
Kungen var misstänksam förståss - till och med på den tiden så hade man vett nog att inte lita 
på ett Lyckobarn. Men kungen var desperat och han såg bara ett barns oskyldighet i 
Lyckobarnets ögon, så han tog dess hand. När deras händer möttes så sade Lyckobarnet ett 
enda, perfekt ord och plötsligt så stod kungen i sin tronsal som han minns den när hans egen 
far varit kung. Han tittade ned på sina händer och såg att de var små och spröda som ett barns. 
Framför honom stod Lyckobarnet, men han var nu i sin tur en gammal man med ett vitt skägg 
som virvlade nedför hakan. Först trodde kungen att Lyckobarnet att bytt till sig hans egen 
kropp, men när hans älskade syster, som dött i lungsot dagen han fyllde arton kom springande 
in i tronsalen, även hon ett barn, så insåg han att det inte var vad som hänt." 

 Ett mummel gick genom skänkrummet.  

 "Han hade spolat tillbaka tiden!" utbrast pojken i den bortre änden.  



 "Precis så”, sade Benson. "Lyckobarnet hade gjort kungen till ett barn igen. Och 
genom att göra det så kunde kungen röra sig lätt igen med en kropp som inte värkte, se 
världen i dess grannaste färger med ögon som inte mattats och skratta med den familj och 
vänner som han tidigare lämnat bakom sig." 

 "Fantastiskt”, sade pojken. Några av sjömännen instämde, några slog 
uppskattande sina muggar i bordet över historien.  

 "Man skulle ha ett sådant där Lyckobarn ändå," sade en man med rödspretig 
mustasch. "så man kunde spola tillbaka kortpartiet från tidigare ikväll."  

 Rummet fylldes av skratt.   

 Åtminstone innan gamle Ian Hackett talade. Visserligen hördes inte hans trötta 
gamla röst de första två gångerna, men när han sade orden för tredje gången så lyckades de 
faktiskt bryta genom tumultet.  

 "Jag har mött ett Lyckobarn." 

 Tystnad, om än för ett ögonblick.  

 "Vad talar du om, Hackett?"  

 "Tala högre, gubbe."  

 "Är han full nu igen?" 

 "Jag har mött ett Lyckobarn”, sade Hackett igen. Han var tvungen att harkla sig 
innan han fortsatte, och till skillnad från Benson så var hans röst skröplig och svag.  "Jag har 
mött ett Lyckobarn, och hon räddade mitt liv."  

 "Ta mig till djupet, Hackett”, skrattade Benson. "det var mig en skröna inte ens 
jag skulle kunna dra."  

 "Det är ingen skröna," sade Hackett. Han var en tunn, gammal man. Den sort 
som inte är mycket mer än skinn och senor, men som man vet kan hissa ett segel eller surra en 
reling som vilken ung man som helst. "Jag har mött ett Lyckobarn. Jag svär." Han tittade 
snabbt omkring sig. Sedan började han tala, inte med samma självklara säkerhet som Benson 
gjort, utan snarare som någon som håller sig kvar vid folks uppmärksamhet som man håller 
fast vid ett vrak ute till havs. 

 "Vi var ute i väster, vid det brustna bältet där. De som har gott om kryddor. Jag 
tror det var kryddor vi skulle hämta. Nej, kanske var det oljor. Ja, så var det nog." 

 "Bestäm dig, gubbe”, ropade någon.  

 "Oljor var det. Vi skulle hämta oljor," fortsatte Hackett med blicken låst framför 
sig. Medan Benson talade med stora, vilda gester så höll Hackett sina knotiga händer knäppta 
framför sig, som i bön. "men vi var sena. Vinden hade varit emot oss hela resan. Kapten var 
sjuk i eldfeber. Jo. Styrman vår tyckte att vi borde åka mellan ö-bältet. Inte runt, som man 
borde. Han trodde det skulle bli snabbare så." 

 "Kom till saken!" 

 "Vi åkte på en malström”, sade Hackett lågt, och först nu blev skänkrummet helt 
tyst. "Ni vet inte hur det är förståss”, fortsatte Hackett. "men när man kommer in i 
malströmmen märker man det först i luften. Det är som om det blir tyngre att andas. Man 



känner att någonting är fel. Sedan börjar skeppet kränga. Inte runt, runt, som det alltid är i 
sagorna. Bara... fram och tillbaka. Som om någon vill slita det itu."  

 Någon av sjömännen svor lågt. Gerald Fisher var den förste som talade: 

 "Du ljuger oss ju rätt i ansiktet. Ingen tar sig levande ur en malström."  

 Arga bifall ljöd genom rummet, men Hackett bara fortsatte. Hans blick var 
redan långt borta.  

 "Jag minns när masten splittrades. Det bara hände. Den splittrades till flisor. Jag 
minns hur utkiken skrek när han föll. Jag hade en kamrat, jag... Jag minns inte vad han hette. 
Han blev genomborrad av en träbit, rakt genom strupen. Jag visste inte ens hur mycket man 
kunde blöda innan jag såg honom." 

 "Skeppet började sjunka. Man såg det knappt på vattnet. Vi bara drogs neråt. Jag 
klamrade mig fast vid relingen. Ovanför mig hörde jag styrman gråta. Jag ville gråta också, 
men jag kunde inte. Jag var så rädd." 

 "Vi hade tagit med oss några familjer från en av öarna som börjat sjunka. Hon 
var därifrån. Från en av de öarna. En liten flicka. Hon måste ha fått syn på mig, för hon log. 
Allt medan skeppet började ta in vatten. Hon tittade på mig och hon log och hon sa..." Hackett 
harklade sig, tog några tunga andetag. Svalde. Hans ögon var inte längre torra. "Hon sa att allt 
skulle bli bra."  

 Hackett blinkade några gånger.  

Han harklade sig igen.  

 "Hon sa ett ord sen, det måste ha varit på något annat språk, för jag kunde inte 
förstå det. Men det var vackert. Det måste ha betytt något vackert, någonting som fanns förr 
innan allting blev så här. Det var vad det fick mig att tänka på. Någonting bättre." 

 "Hon sa ordet, och jag blinkade, och när jag öppnade ögonen så stod jag på 
däcket till vårt skepp, och masten var hel som om ingenting hänt. Först trodde jag att det var 
en dröm. Att jag slumrat till i förmiddagssolen. Men sedan hörde jag resten av besättningen. 
Någon skrek. Min vän, vad han nu än må ha hetat, tog sig om halsen som om han förväntade 
sig fortfarande vara genomborrad, men han var helt oskadd. Styrman vår svängde rodret för 
allt han var värd, och vi vände tillbaka till säkra vatten. Det var som om ingenting hade hänt. 
Förutom en sak." 

 "På däck låg flickan. Hennes ögon var slutna och hennes lilla buk var spänd. 
Hon andades inte. Vi gjorde allt vi kunde för att rädda henne, men hennes lungor var fyllda 
med vatten. Drunknad. Det var som om hon räddat oss bara för att sjunka ensam ner i djupet." 

 Först nu tittade Hackett ut över skänkrummet. De andra sjömännen stirrade 
stumt tillbaka. Den stämning som tagit form i rummet var helt annorlunda från den artiga 
respekt som funnits under Bensons skröna. Tystnaden här påminde om den tryckte sorten man 
känner under en likvaka.  

3.5 Experimentet – reflektion 

 Jag skulle nog vilja säga att jag åtminstone till viss grad lyckades bekräfta min teori 

genom experimentet, även om experimentet i sig självt inte kan sägas vara en god imitation av 

grundtexten. Istället blev experimentet mer likt en scen som förekommer senare i The name of 



the wind där Kvothe lyssnar på en sagoberättare som återger en saga om Chandrian som, till 

viss grad, stämmer överens med hans egna upplevelser av dem. Detta beror till stor del på hur 

narrativet i scenen behandlar sanningshalten i sagan. I scenen jag ursprungligen utgick ifrån 

med gamle Cob har vi ingen anledning att tro att sagan som berättas har någon anknytning till 

verkligheten (förutom att det är fantasy vi läser och att läsarkontraktet därmed på något plan 

föreslår att övernaturliga element kommer att förekomma). I min egen scen så fungerar den 

första historien, den som Benson berättar, på samma sätt. Det känns som en saga, kanske till 

och med i högre grad än i The name of the wind, eftersom det är så etablerat att Benson är en 

historieberättare. När sedan den mindre karismatiske Hackett berättar sin historiakänns det 

som om narrativet föreslår att hans version har ett större sanningsvärde, mycket på grund av 

hur de två karaktärerna framställs i kontrast mot varandra, men också eftersom ett etablerat 

element från Bensons historia, Lyckobarn, som vi också förstår är ett välkänt koncept i 

världen, figurerar i Hacketts historia, som har en mer alldaglig ton än vad Bensons historia 

hade. Det här är i och för sig ett perfekt exempel på hur kontrasten mellan det alldagliga och 

det fantastiska gör det fantastiska mer trovärdigt, men som en imitation av början av The 

name of the wind passar det sämre.  

 Om man dock istället jämför min scen med scenen från The name of the wind där 

historien om Chandrian berättas så ser man fler likheter. I scenen från Name of the wind så 

föreslår också narrativet att sagan till stor del är sann, eftersom den tycks sammanfalla med 

vad Kvothe själv upplevt. 

 En sak som jag tycker jag lyckas bra med att etablera i mitt experiment är principen 

av olika verklighetsbilder som uppstår när Hackett berättar sin historia som går i kontrast med 

vad de flesta sjömännen håller som sant. Hackett och Benson fungerar också som två bra, men 

unika, broar mellan det alldagliga och det fantastiska. Jag lyckas också smyga in ett antal 

detaljer om världen i de båda historierna, att världen består av sjunkande öar, och att det inte 

alltid sägs ha varit så, samt konceptet av Lyckobarn.  

 Vad jag tycker jag lyckas dåligt med är att balansera det alldagliga och fantastiska i 

själva miljön där scenen utspelar sig. Jag lyckas inte etablera värdshuset och få det att kännas 

lika alldagligt och trovärdigt som Rothfuss gör, vilket jag tror handlar mycket om hanterandet 

av detaljer. Förutom några specifika beskrivningar i början av texten så beskriver jag mest 

värdshuset svepande, och interaktionen mellan karaktärerna där handlar uteslutande om 

sagorna som berättas, medan i Rothfuss scen så tar karaktärerna till exempel en paus för att 

äta, vilket gör det hela en mer alldaglig underton. Tyvärr tycker jag också att detta leder till att 



min värld känns mindre trovärdig, även om sagorna som berättas i den i sin tur känns mer 

trovärdiga inom just den världen. Teorin om att separera det alldagliga och det fantastiska 

verkar därför stämma mycket väl, vilket är en av två stora slutsatser vi kan dra av det här 

experimentet.  

 En sak vi dock slutligen måste ha i åtanke är hur tekniken att använda sig av olika 

verklighetsbilder mellan karaktärer fungerar i världen jag skapat i jämförelse med Patrick 

Rothfuss värld. I The name of the wind kretsar mycket, som sagt, kring just sagor och myter. 

Vad är egentligen verkligt, och vad har förvridits genom hörsägen? I världen jag snabbt målat 

upp här kan myter och skrönor utan tvivel sägas ha en stor roll – sjömän och historier som 

sprider sig från plats till plats känns som något som går väl ihop. Men skulle det vara 

tematiskt korrekt att använda tekniken om fokus i berättelsen där världen figurerar inte låg på 

myter? I fallet med den här specifika scenen skulle jag säga ja, det känns inte malplacerat och 

jag tycker att vi lyckats etablera att användandet av tekniken tillförde någonting till världens 

trovärdighet. Om vi tänker oss att den här världen skulle figurera i en roman så undrar jag 

dock om det inte skulle kännas konstigt att kontinuerligt använda sig av den här tekniken utan 

att underbygga romanen med ett utbrett fokus på myter och sagor. Jag tycker att man direkt 

kan känna att ett fokus på att ”bevisa” om Hacketts historia är sann eller inte skapas redan i 

det här korta experimentet. Är det vad vi vill att en tilltänkt roman ska handla om? Det är 

någonting vi måste ta ställning till. Vilka tekniker som passar när det kommer till tematik och 

fokus i en värld är dock någonting som vi kommer undersöka närmare senare i uppsatsen.  

4 Mistborn 

4.1 Mistborn och dess värld  

 Mistborn av Brandon Sanderson utspelar sig i en värld där en hjälte, förutspådd av en 

genretypisk profetia att rädda världen misslyckas och istället väljer att regera de mörka 

spillrorna som odödlig kejsare. I samma Tolkien-anda som de andra romanerna som 

analyseras i den här uppsatsen så kan samhällsnivån, både socialt och teknologiskt, i romanen 

kännas igen som medeltida. Kejsardömen som i romanen kallas ”The final empire” (det 

slutgiltiga imperiet) innefattar i princip hela världen och styrs av sin gudomlige kejsare från 

staden Luthadel där mycket av boken utspelar sig. Perspektivet i boken ges av två 

huvudkaraktärer som byter av varandra. Den äldre Kelsier, en rebellisk bandit som tagit sig 

levande från att blivit dömd till döden genom att arbeta ihjäl sig i den onde härskarens gruvor, 

och Vin, en 16-årig tjuvflicka. Båda karaktärerna har förmågan att använda magi som baserar 



sig på förbränningen av vissa metaller, vilka ger användaren olika förmågor, som skarpare 

sinnen eller ökad styrka (i boken refereras personer med denna förmåga till som ”Dimfödda”). 

Romanen handlar i princip om hur Kelsier, Vin och deras vänner försöker störta den onda 

härskaren som regerar över världen.  

4.2Analys av världen och dess kännetecken 

 The name of the wind och Mistborn har några intressanta likheter och desto fler 

intressanta skillnader. Precis som i The name of the wind handlar Mistborn till stor grad om 

hur ett par listiga karaktärer måste utröna sanningen bakom en mystifierad ondska. Härskaren 

i Mistborn visar sig nämligen i slutändan inte vara vem han utger sig för, vilket självklart blir 

ett starkt exempel på olika verklighetsuppfattningar (VanderMeer, 2013, s. 231). En skillnad 

här är dock att sanningen om Härskaren inte direkt, i min mening, influerar världens 

trovärdighet, särskilt inte eftersom det figurerar först i slutet av romanen. Mistborn använder 

sig dock av olika verklighetsuppfattningar på ett annat intressant sätt som vi snart ska 

uppmärksamma.  

 Även The name of the wind och Mistborns övernaturliga inslag när det kommer till 

magi påminner om varandra. Precis som ”sympati” i The name of the wind är magin i 

Mistborn styrd av väldefinierade regler, vilket i båda fallen kvalificerar böckerna för den 

viktiga konsekventa logiken (VanderMeer, 2013, s. 220) som vi talade om tidigare (se sektion 

2.2).  

 När det kommer till världarna i sig finns dock stora skillnader. Medan The name of 

the wind i många fall presenterar miljöer som vi känner igen från vår egen värld så är 

Mistborn på en grundläggande nivå mer fantastisk i sina element. Huvudstaden Luthadel 

kröns av mörka torn och spiror och överdådiga slott tillhörande den adel som står under 

Härskaren. (Sanderson, 2006, s. 34) Ett annat viktigt element är det nästan konstanta regnet av 

aska som plågar riket. (Sanderson, 2006, s. 10) Vi kan här känna igen oss i de element som 

gärna figurerade i de gamla gotiska berättelserna. (Johansson, 2000, s. 9) Mörka slott och 

borgar, profetior och naturbesjälning som nästan är plågsamt metaforisk (Ibid, s. 14). Att 

Mistborn använder sig så mycket av miljömässig metaforik är dock inget relativt för världens 

trovärdighet. Genom det metaforiska så skapar en värld sina egna föreställningar och lagar 

(VanderMeer, 2013, s. 226) och gör att vi sugs in i de moraliska regler som gäller. Att det 

regnar aska är ju ett tydligt tecken – på en metaforisk nivå - på att Härskaren kanske inte är 

särskilt väl lämpad för jobbet. Vad som dock gör metaforiken trovärdig är att vi kan känna 



igen den från verkligheten på något sätt (Ibid, s. 226). En totalitär regim i ett stort rike där 

luften är förorenad känns som en lätt parallell att dra.  

 Någonting som enligt min mening realiserar Mistborns värld väldigt bra är hur Det 

slutgiltiga imperiets historia, och implikationerna av den, ofta står i fokus genom romanen. I 

Mistborn så kämpar de många adelsfamiljerna mot varandra om makt genom att försöka säkra 

värdefulla handelsavtal, eller uträtta tjänster för Härskaren. En faktor blir dock, eftersom 

Härskaren är odödlig, att ättlingarna till de adelshus som hjälpte honom till makten för 

hundratals år sedan fortfarande hålls i god dager, även om de kanske inte egentligen längre 

har så mycket tillgångar. Detta är ett bra exempel på orsak och verkan (Ibid, s. 220), vilket i 

det här fallet i princip betyder att vi som läsare görs medvetna om motivationen bakom 

berättelsens större aktörer och institutioner, vilket i sin tur gör världen mer trovärdig i att den 

reflekterar vår egen värld. I en så tematisk värld som Mistborns tror jag också att det är viktigt 

att etablera att världen i sig inte är statisk, trots att den har ett sådant tydligt metaforiskt 

ramverk.  

 4.3 Grund till experimentet 

 Det i min mening mest intressanta, och kanske viktigaste draget för att etablera 

trovärdighet i Mistborns fiktiva värld är dock ännu ett exempel på olika 

verklighetsuppfattningar, och även de olika karaktärsperspektiv som vi diskuterade tidigare. 

(VanderMeer, 2013, s. 216) I början av romanen så introduceras vi till världen genom ögonen 

på en medlem av överklassen vid namn Lord Tresting som (under Härskaren) regerar över 

världen. Tresting äger ett plantage utanför rikets huvudstad och i vår första scen med honom 

så står han och ser ut över sina fält där hans slavar förgäves försöker få grödor att växa under 

det eviga askregnet. (Sanderson, 2006, s. 10) Även om Lord Tresting tycker att askregnet är 

besvärligt så är han inte särskilt brydd över den dystopiska scen som målas upp framför oss. 

Snarare så är han ganska nöjd med hur världen ser ut. Han är av den starka åsikten att vissa 

människor helt enkelt förtjänar att vara slavar och att det är bra att imperiet är i sin ordning 

och hålls tryggt av Härskaren. Vi får även veta att han har drömmar om att etablera sig i 

huvudstaden Luthadel där han längtar efter de fantastiska fester han hört talas om. (Ibid, s. 11) 

Detta perspektiv blir sedan utbytt av Kelsiers. Kelsier har infiltrerat Lord Trestings plantage 

och försöker övertyga slavarna där att göra uppror. Genom Kelsiers ögon ser vi hur svårt 

slavarna har det, och till skillnad från Lord Treting är Kelser verkligen inte nöjd med hur 

världen ser ut.  



 Att vi får ta del av Lord Trestings perspektiv känns väldigt viktigt för att världen inte 

ska kännas som en karikatyr. Det handlar absolut inte om att vi på något sätt ska sympatisera 

med Tresting och hans sort (även om andra, mer sympatiska adelsmän dyker upp senare i 

romanen), Tresting är så genomrutten att det visar sig att han roar sig med att våldföra sig på 

unga flickslavinnor som han sen inte har något emot att göra sig av med så att de inte ska få 

barn. (Ibid, s. 11) Det handlar snarare om att vi genom Trestings ögon får se att trots att 

världen är, i våra ögon, så fruktansvärt hemsk så finns det dem som inte alls har något emot 

det. Även detta kan vi kanske känna igen från verkligheten, men den ondska, som vi som 

läsare vet måste övervinnas, känns också mer trovärdig när den sätts i ett annat perspektiv. 

När världen är så svart och vit som Mistborns adderas dessutom en helt ny dimension av att vi 

får se den från bägge sidorna. Till sist tror jag också att en värld känns mer levande om vi 

lockas att föreställa oss att den är befolkad av levande, tänkande karaktärer.  

 

 I mitt experiment tänker jag försöka ta vara på effekten som uppkommer av två olika 

karaktärsperspektiv. Jag tänker måla upp en scen som utspelar sig på samma ö som i det 

tidigare experimentet, men den här scenen kommer gå ut på att en rik köpman från en annan ö 

köper ett hus av en fastighetsmäklare som bott på ön hela sitt liv. Jag kommer också försöka 

etablera någon form av historisk kontext i stil med den som diskuterades tidigare gällande den 

odödliga Härskaren och hans adel, och jag kommer till sist försöka skapa något metaforiskt 

element i enlighet med den gotiska traditionen och Mistborns askregn.  

4.4 Experimentet 

Henri Dufort avskydde Svärdsön. Han avskydde regnet. På hans hem-ö, Västön, 
så duggade det ibland så svagt att man faktiskt kunde glömma att det alltid fanns där. Inte på 
Svärdsön. Här öste det ned. Konstant. Där han stod på en av de långa bryggorna som ringlade 
sig runt ön så kunde han inte heller glömma att havet slukade allt. På svärdsön var husen 
indelade i cirklar, som årsringar på ett träd, och de som låg längst ut hade redan börjat, 
oändligt långsamt, rasa ned i havet.  

 "Så”, sade han och tvingade fram ett leende mot den yngre mannen i den typiska 
breda bredkantade hatten som i princip alla som hade pengar nog att livnära sig själva bar här. 
"Ni har berättat priserna för mig, men ni har... hur ska jag säga det... bara berättat dem en 
gång." 

 Mannen med den breda hatten, som introducerat sig som Cayden Ashey log ett 
strålande leende utan till synes någon ansträngning alls. Till skillnad från Henri så var 
Caydens ansikte fullkomligt torrt tack vare hatten.  



 "Förlåt mig herrn, men jag tog er inte för någon som gillade att få saker 
upprepade för sig. Ska jag gå igenom priserna för cirklarna var för sig eller vill ni fokusera på 
husen inom någon av dem?" 

 Åt djupet med era cirklar, tänkte Henri. Han fäste sin blick på ett hus, en mindre 
herrgård till och med, vars ena hörn redan hängde i luften medan vågorna som redan slukat 
marken under den slickade girigt över träet. Det här var Svärdsön. Världens mittpunkt kallade 
de den. Världens skithål passade bättre. På Västön skulle aldrig en familj av nobel börd 
tvingas se sitt gods falla ner i havet som vilken fiskestuga som helst. Här på Svärdsön betydde 
börd inget. De som inte har råd att betala de skyhöga hyrorna för att bo på öns mittpunkt får 
flytta och ge plats för nyrika kräk som gjort sig som gjort sig en snabb, tursam hacka på något 
långtseglande handelsskepp. Som en köpman visste Henri hur snabbt lyckan kunde vända, ja, 
han om någon visste. Det fanns inget nobelt över den djuriska äta-eller-ätas policy som rådde 
här. Det var bara kaos.  

 "Vad jag menar”, sade Henri med ett eget allt stramare leende. "är att min familj 
ägt segelskepp i mer än tre generationer. Landköpmän brukar ha... förståelse att respektera 
detta." 

 Han hade aldrig behövt stå ut med sådan här förnedring på Västön. Svärdsön var 
vad som hände när människor försökte undanfly världen omkring dem genom att röra sig 
snabbare. Man kan inte fly från en storm, det var Västöns motto, och de hade hållit fast längre 
än någon annan. Det var därför de var respekterade, inte på grund av att de lyckats etablera sig 
i mitten av handelslederna trots Den eviga stormen. Svärdsöborna gjorde verkligen allt för 
makt. Men inga pengar kan köpa sann respekt. Det var någonting bara Västön hade monopol 
på. 

  

 Cayden hade alltid haft lätt för att le. Särskilt lätt var det när han hade att göra 
med självgoda, förlegade Västöbor som Henri Dufort. Åtminstone när de var i underläge.  

 "Jag förstår, Herr Henri”, sade Cayden. "Jag förstår att om ni är så framgångsrik 
så har ni inga problem att betala de månadspriser vi erbjuder er." Han gestikulerade in mot 
staden. Cirkel på cirkel av hus i alla färger och storlekar. Om man aldrig besökt Svärdsön 
tidigare han det nog varit svårt att förstå hur staden var uppdelad. Husen inom öns innersta 
cirkel var egentligen inte mer flotta än de närmare kanten. Nej, skillnaden här såg man på 
människorna. Den innersta cirkeln var hem åt dem som förstod havens marknad, de som var 
så säkra i sin kunskap gällande handelsvindar att de varken behövde oroa sig över försenad 
last eller förlisningar. Man kunde se den säkerheten på dem i hur de gick, höra den på hur de 
talade. Det var raka motsatsen till den desperation som stod skriven i Henri Duforts ansikte.  

 "Det är under mig att betala sådana hutlösa priser”, Sade Henri Dufort kort.  

 "Det är förståss ingenting som säger att ni måste söka ert hem i den innersta 
cirkeln”, sade Cayden med ett allt bredare leende. "Se er omkring i staden bara, Herr Henri, 
om ni är osäker. Den andra och tredje cirkeln är kanske i det dyrare laget dem också, men den 
fjärde och femte cirkeln är billigare, men minst lika säkra. Åttonde och nionde cirkeln är så 
billiga att jag är säker på att en man som ni skulle kunna köpa tre hus och ändå ha pengar 
över. Självklart är de lite närmare havet, men fjärrskådarna säger att det kommer dröja länge 
innan de utgår."  

 "Och... folk i den fjärde cirkeln," sade Henri Dufort långsamt. "Vilka sorts... 
människor är det som finns där?"  



 Cayden tyckte nästan synd om honom i det ögonblicket. Han var ett arsle, utan 
tvivel, men han var ett arsle som precis började inse att han inte längre var det förnäma arsle 
han alltid trott att han var. Sådana som Henri förstod helt enkelt inte Svärdsön. De förstod inte 
att det här var en plats där man inte kunde lita på sina förfäders framgångar. Här var varje 
man ansvarig för sitt eget öde. Cayden själv var visserligen bara en enkel landköpman, men 
en dag skulle han ha råd att investera i ett eget skepp, och då, då skulle hans egen resa mot 
mitten verkligen börja. Och ingen privilegierad tölp från Västön skulle kunna stoppa honom.  

 "Tja, Herr Henri, det är en bred samling människor. Där finns allt ifrån 
framgångsrika bagare till duktiga kartografer, men också styrmän och utmärkta spejare. 
Sen..." Cayden tittade Henri Dufort rakt i ögonen. Han kunde inte hjälpa det. "... Sen så finns 
det ju alltid en och annan misslyckad köpman också." 

4.5 Experimentet – Reflektion 
Jag tycker definitivt att vi genom användandet av två perspektiv fick en mer 

nyanserad, och därmed också mer trovärdig bild av Svärdsön. En av utmaningarna med ett 

tudelat perspektiv kände jag genast var att inte upprepa information, vilket jag inte riktigt 

lyckades med. Vad jag genast kände när jag skrivit klart texten var dock att den här varianten 

inte var lika behövlig i en mer ”grå” värld som den jag skapat jämfört med Brandon 

Sandersons Mistborn. Det nyanserade perspektiv som presenteras här hade vi lätt kunnat få 

från bara en observant karaktär. Precis som i förra experimentet uppkommer alltså frågan ”när 

behövs den här tekniken och när passar den?”  

 Om jag hade haft mer plats i uppsatsen hade jag velat undersöka vad som hänt 

med två stycken mer etablerade huvudkaraktärer, som Vin och Kelsier, som får ha skilda 

perspektiv kring en mer dualistisk värld. En sak som vi också kan notera skilde sig mellan 

mitt experiment och Mistborn är att ingen av karaktärerna i mitt experiment är särskilt 

sympatisk, till skillnad från Mistborn där Kelsier helt klart är en mer sympatisk karaktär än 

Lord Tresting, vilket automatiskt kvalificerar Kelsiers perspektiv av världen som ”det rätta”. 

Här kan jag också se en nackdel med att använda den här tekniken i en mer ”neutral” värld än 

Mistborns onda mot det goda. Vi får svårt att veta vilken karaktär vi ska hålla på och relatera 

till, vilket skulle kunna bli ett problem.  

 Angående den metaforiska aspekten så lät jag den existera i det eviga regn och 

de öar som håller på att slukas av havet. I en värld med en tuff fri marknad där hållbarhet 

egentligen inte är en prioritering tycker jag man kan dra lika tydliga kopplingar till vår egen 

värld som med Brandon Sandersons exempel. Den här delen av experimentet anser jag därför 

som en lyckad imitation, och jag tycker att vi kan observera precis samma effekt som i 

Brandons fall när det kommer till att kunna relatera till världen genom det.  



5 The lies of Locke Lamora 
5.1 The lies of Locke Lamora och dess värld  

 Vid första anblick kan det verka som om The lies of Locke Lamora av Scott Lynch 

har många likheter med de föregående romanerna. Huvudkaraktären Locke Lamora är precis 

som Kvothe från The name of the wind och Vin och Kelsier från Mistborn en mycket 

intelligent karaktär. En likhet han dessutom delar med Vin och Kelsier är att han är en tjuv.  

 The lies of Locke Lamora utspelar sig uteslutande i staden Camorr, en Venedig-

liknande stad med ett stort antal kanaler. Vad som dock skiljer Camorr från städer vi kan 

känna igen från vår egen värld är att den är byggd på spillrorna av en bortglömd civilisation, 

Höga spiror av ett mystiskt material kallat Elderglass(åldersglas) som exakt en timme varje 

kväll lyser med eget ljus. Elderglass utgör ett av de mer fantastiska inslagen i Camorr. Andra 

magiska färdigheter, så som alkemi, praktiseras och i havet runt staden finns monstruösa 

havsvarelser. Till skillnad från Mistborn och mer likt The name of the wind presenteras 

Camorr som en stad där människor inte styrs av ödet, svartvit moral eller mystiska profetior. 

Detta leder oss till vad som verkligen skiljer The lies of Locke Lamora från de andra två 

romanerna. Huvudpersonen Locke är inte motiverad av mystisk ondska som måste förgöras, 

han är en tjuv som vill bli rik. Även om detta i sig inte strikt är en detalj rörande världens 

konstruktion så kommer den att spela in i hur romanens värld porträtteras, vilket vi kommer 

gå in djupare på.  

 I korta drag kan The lies of Locke Lamoras handling sägas handla om hur Locke och 

hans tjuvgäng, som kallar sig själva för Gentlemannatjuvarna, bedrar sig till pengar från 

stadens överklass och hur detta ställer till trubbel för dem. De dras in i en kamp med en 

tjuvkung som kallas The grey king (den grå kungen) och det visar sig även att denne använt 

sig av Locke och hans gäng som brickor i sitt spel med avsikt att ta över stadens kriminella 

nätverk. 

5.2 Analys av världen och dess kännetecken 

 Om Mistborns utmaning är att göra sin svartvita värld mer dynamisk så är The lies of 

Locke Lamoras att övertyga oss om att dess värld inte slutar utanför Camorrs stadsgräns. I 

The Rhetorics of fantasy poängterar författaren att ens fiktiva värld måste sträcka sig längre än 

vad som visas i berättelsen. Om man skullesvänga åt fel håll i en korsning så tar inte världen 

slut, så att säga (Mendlesohn, 2006, s. 101). Detta kan återgärdas genom att skissa fram små 



glimtar av världen och låta läsaren fylla i resten med sin egen fantasi. Scott Lynch har lyckats 

göra detta på ett flertal finurliga sätt. Men innan vi går in på det så måste vi precisera några 

sätt på vilka The lies of Locke Lamora skiljer sig från The name of the wind och Mistborn.  

 Ett sätt har vi redan berört. The lies of Locke Lamora håller sina fantastiska element 

alldagliga. Alkemi används bland annat till att göra ett vin som inte orsakar bakfylla – vilket 

blir en värdefull resurs att handla med för dem som kan hemligheten. Elderglass som lyser på 

samma tid samma kväll blir en sorts tidsstämpel och får till och med en egen timme – 

falselight(falskljus) uppkallat efter sig. Gentling (lugnande) kan användas för att beröva en 

människa eller ett djur på dess viljestyrka, men även om det ryktas att det en gång i tiden 

användes för att straffa kriminella så används det nu bara för att skapa lydiga packdjur som 

inte skräms av stadsvimmlet. Detta skiljer sig från hur det övernaturliga hanteras i The name 

of the wind där en större balans existerar mellan det alldagliga och det fantastiska. Det är svårt 

här att säga vilket tillvägagångssätt som gör en värld mer trovärdig, men en sak är säker: 

världarna och dess historier blir väldigt olika på grund av det – något som vi måste 

återkomma till senare för att dra en slutsats angående hela uppsatsen.  

 När det kommer till att jämföra Mistborn med The lies of Locke Lamora känns de 

väldigt olika. Mistborn är genomsyrad av profetisk metaforik och ödesmättade motsättningar 

mellan gott och ont. Detta betyder inte att Camorr är en stad där man hellre skulle vilja bo än 

Luthadel. I romanen så introduceras vi till Camorr genom The Thiefmaker (tjuvmakaren) som 

tar vara på föräldralösa barn vars föräldrar dött i pest. Tjuvmakaren tränar upp barnen till att 

bli ficktjuvar – de är de föräldralösa som haft tur. De andra säljs som slavar. De ficktjuvar 

som inte är gjorda för yrket blir fångade och hängda av stadsvakten, hur unga de än är. 

(Lynch, 2006, s. 12) Luthadel är en stad i en värld som styrs av ödet. Camorr är en stad som 

styrs av individer. Återigen, här är det svårt att avgöra om något av alternativen är, per 

definition, mer trovärdigt eller inte. Vi måste undersöka hur tekniken går ihop med romanens 

allmänna tema, vilket vi kommer göra i uppsatsens sista del. 

5.3 Grund till experimentet 

 Styrkan i The lies of Locke Lamora kan definitivt sägas vara dess dialog. 

Karaktärerna är vitsiga, roliga, högfärdiga, respektingivande, övertygande och mer. Självklart 

är det här framförallt en stor fördel för att en boks karaktärer i sig själva ska bli trovärdiga, 

men som vi har etablerat i vår diskussion angående Mistborn så kan trovärdiga karaktärer ge 

världen trovärdighet. Scott Lynch lyckas dock ta det ett steg längre och använda sina 



karaktärer för att göra världen ”större”, för att se till att det fortfarande finns mark under 

fötterna när man svänger i korsningen. Hans dialog är full med distinkta referenser, väldigt 

många av dem till platser. Ett exempel är när två karaktärer diskuterar en transaktion och den 

ena gör en speciell gest som bara används på Camorrs marknader. (Lynch, 2006, s. 83) Detta 

ger intrycket av en stor värld med olika kulturer, och det ger trovärdighet genom sina detaljer 

(VanderMeer, 2013, s. 216)  

 Ett annat smart trick Lynch använder som utnyttjar hans huvudkaraktärs disposition 

är att Locke Lamora är en mästare på att förklä sig. Vid flera tillfällen så klär Locke ut sig till 

olika figurer, ofta arketyper från olika omkringliggande hertigdömen. En vinhandlare, en 

medlem i hertigens hemliga polis, och så vidare. Genom Lockes förklädnader, och hans 

absurda detaljkännedom i hur han ska spela sina roller, så görs vi medvetna om aspekter av 

världen som vi annars inte hade kommit i kontakt med. Det är ingen omfattande beskrivning 

av omvärlden, men det är nog för att vi ska kunna fylla i det som saknas själva.   

 I mitt experiment tänker jag här försöka ta vara på att etablera någonting om världen 

genom detaljer inom dialog. Jag tänker måla upp en scen som utspelar sig på samma ö som i 

de tidigare experimenten. I scenen kommer en ung kvinna som är desperat att få följa med på 

ett fartyg försöka ge sig ut för att vara en Fjärrskådare, en speciell och vördad position som 

desperat behövs på varje fartyg i min värld.  

5.4 Experimentet 

Ögonbindeln skaver mot ögonlocken och han måste uppbåda hela sin viljestyrka 
för att inte klia. En Fjärrskådare skulle inte klia. De har inga ögon kvar, åtminstone vad 
Danielle vet.  

 "Du har bra timing”, säger en havsvindsrå, raspig röst. Danielle måste motstå 
ännu en impuls, att luta huvudet bakåt i ett försök att kika fram under ögonbindeln. Istället 
fokuserar hon på ljudet av vågorna under bryggan och ljudet av rösten tillhörande kaptenen 
till det skepp som är hennes enda chans att ta sig fram i tid. "men det är väl bara att förvänta 
när det kommer till er”, han skrockar, men tillägger snabbt. "inget illa ment, förståss."  

 Danielle räknar till tre, sedan ler hon. Mjukt, stillsamt utan att visa tänderna. 
Hon har gömt sig i flera dagar bland packlådorna vid kajen bara för att stirra sig blind (heh) 
på Fjärrskådare, och en sak har de alla gemensamt. Det är som om de reagerar några 
ögonblick för sent på allting som händer. Som om de inte riktigt är där. Det finns ett problem, 
dock. Hon har aldrig hört någon av dem prata.  

 "Jag kände det på mig”, säger hon och hoppas desperat att det låter nog 
mystiskt.  

 "Jag känner bara att jag har sådan djupblå tur", säger kaptenen. "Jag tycker att 
jag har letat över hela ön utan att hitta någon av er sort. Hur länge har ni varit här?"  



 Danielle känner en blixt av irritation gå genom kroppen. 'Er sort'? Trots att hon 
betraktat dem så länge så har hon aldrig tänkt på hur det måste kännas att vara en 
Fjärrskådare. Att vara så behövd, nästan vördad. Men på samma sätt som ett fyrtorn eller en 
sextant snarare än en människa, kanske?  

 Hon stöter bort känslan. Hon är en Fjärrskådare nu, de är vana vid att bli 
tilltalade så här. De bryr sig inte.  

 "Jag kom med ett skepp från väster”, säger hon och försöker hålla en stadig 
monoton ton hon tänker sig att Fjärrskådare använder. "Vi lade till vid västerkajen igå-" i 
absolut sista sekund lyckas hon hejda sig. På ren reflex råkade hon nästan teckna handrörelsen 
för ”västkajen” hon och de andra Hamnråttorna brukar använda när en kustvakt finns i 
närheten. Så långsamt hon bara vågar knäpper hon sina händer framför sig som hon sett att 
Fjärrskådare gör då och då, nästan som om de måste hålla tag i någonting för att inte falla... ja, 
vart?  

 "Du sa?" hon behöver inte ha spetsiga öron för att höra det påtagliga tvivlet i 
hans röst. Det är nu hon vanligtvis brukar springa. Hon borde springa. Men det är inte vad en 
Fjärrskådare skulle göra. Hon känner hur en ensam droppe svett letar sig nedför ryggen under 
hennes vita kåpa då hon tänker på vad som skulle hända om hon blir påkommen. Inget skepp 
vill lämna hamn utan en Fjärrskådare. Vem, förutom hon, skulle ens komma på idén att 
framställa sig som en? Någon som är riktigt, riktigt desperat är svaret.  

 Hon tar ett djupt andetag och tvingar fram en strid ström av ord, som om resten 
av meningen plötsligt slog henne som en uppenbarelse.  

 "Igår. Vi kom från väster efter drakens farled som vi följt i tre dagar och tre 
nätter."  

 Danielle har visserligen aldrig hört en Fjärrskådare tala, men hon har sett dem. 
Hon har sett hur deras kropp blir helt stilla medan deras mun rör sig, som om de måste 
koncentrera sig till fullo bara på att få ut orden, hur de håller sina armar spända vid bröstet 
istället för att gestikulera fram sina ord för att visa att hon menar allvar, att hon inte är någon 
att bråka med, som hela hennes kropp skriker åt henne att göra. Istället håller hon 
handtecknen för "backa", "jag har en kniv på mig" och "mitt gäng är precis runt hörnet" inom 
sig. Bara att tänka sig dem i huvudet gör henne lite lugnare. Lite.  

 Under några ögonblick är allt som hörs regnets smattrande mot bryggan. Hon 
hör hur kaptenen kliar sitt våta skägg. Till sist säger han: 

 "Varför vill du åka norrut nu?"  

 För första gången under hela konversationen slappnar hon av. Nu vet hon vad 
hon ska säga. Den enda mening som hon faktiskt hört från en Fjärrskådare, en gång för länge, 
länge sen. Det är inte ens en lögn. 

 "För att jag måste." 

5.5 Experimentet - Reflektion 

 I mitt experiment så valde jag att försöka etablera en aspekt av min värld och dess 

övernaturliga inslag istället för att fokusera på en främmande kultur, som är fallet i The lies of 

Locke Lamora. Jag tycker dock att det fungerade bra. Det var lätt att exponera detaljer kring 



vad som definierar en Fjärrskådare och att det finns ett speciellt teckenspråk bland öns 

kriminella utan att bli alltför övertydlig. Faktum är att det kändes, åtminstone för mig, som ett 

mycket smidigare sätt att presentera information än i det föregående experimentet, men detta 

kan ha och göra med personlig preferens. Användandet av tydliga detaljer(VanderMeer, 2013, 

s. 216) är en av de övergripande tekniker som kan sägas figurera i samtliga romaner vi 

analyserat, och jag tror att det alltid får en värld att kännas mer trovärdig, kanske enbart på 

grund av den psykologiska faktor som säger åt oss att om någon kan beskriva något i detalj så 

är chansen stor att det faktiskt existerar.  

 I det här experimentet kan vi ju dock se väldigt tydligt det vi tagit vara på från de 

föregående experimenten. Att låta en karaktär imitera någon annan är ett utmärkt sätt att 

exponera detaljer om världen genom, men är det rätt i alla scenarion och för alla karaktärer? 

När jag började skriva experimentet hade jag inte tänkt mig någonting om karaktärens 

bakgrund, men att hon skulle vara kriminell kändes i skrivande stund självklart. En karaktär 

som är så pass medveten om sitt eget kroppsspråk blir nog också gärna väldigt nervös, nästan 

neurotisk också, eller tvärtom, nära på känslokall som Locke i The lies of Locke Lamora 

presenteras. Om inte sådana karaktärsdrag stämmer in på hen vi tänker oss som huvudkaraktär 

i vår roman så kan det hända att den här tekniken passar väldigt, väldigt dåligt. Även när det 

kommer till mer övergripande tematik måste det här tas i beaktning. Vad händer till exempel 

om Kvothe i The name of the wind låtsas vara lika många olika personer som Locke Lamora? 

Kvothe är en karaktär som får en egen myt spunnen omkring sig och mycket av romanen 

handlar om att finna sanningen i mytens hjärta. Om Kvothe blir en lika ”substanslös” och 

svårdefinierad person som Locke Lamora, förstörs då inte en stor del av romanens centrala 

tema? 

6 Avslutande diskussion 

 Vi har genom de litterära experimenten som utförts kunnat etablera att de 

berättartekniker som använts i de tre fantasyverk vi utgått ifrån återfinns i facklitteraturen vi 

använt. Teknikerna bygger alltså på allmänt vedertagna principer angående skapandet av 

fiktiva världar, så som att balansera det fantastiska och mundana, vara medveten om 

karaktärsperspektiv och hur detta skapar en sorts lins för att exponera världen vi skapat. Att 

en illusion måste skapas om att den fiktiva världen existerar utanför romanens gränser är 

kanske det absolut viktigaste.  



 De specifika berättartekniker vi använt oss av och utforskat inom experimenten blir 

alltså en sorts ingångspunkt för att etablera dessa övergripande principer. Vi har använt oss av 

myter och opålitliga historieberättare i vårt experiment baserat på The name of the wind, av 

dubbla karaktärsperspektiv för att påvisa olika sidor och därmed nyansera vår värld i 

experimentet baserat på Mistborn, och slutligen försökt etablera illusionen om att världen är 

större än vad som explicit visas inom (i vårt fall den hypotetiska) romanen genom att låta en 

karaktär medvetet imitera en annan social klass i vårt experiment baserat på The lies of Locke 

Lamora. Vi har med säkerhet kunnat etablera att samtliga tekniker fungerar genom att 

applicera dem på en annan värld än vad de respektive författarna som använt teknikerna tänkt 

sig.  

 Vad vi dock också etablerat är att dessa berättartekniker inte nödvändigtvis skulle 

passa på alla sorters världar och i alla sorters berättelser. Den tematiska kärnan i berättelsen 

blir viktig när vi ska välja vilka tekniker vi ska använda oss av.   Till exempel, förmedlar vi 

olika verklighetsuppfattningar genom myter och historieberättande som i The name of the 

wind, vilket ju kan argumenteras inte passar lika bra i Mistborns totalitära verklighet där den 

fiktiva världens moraliska ramverk skulle kunna undergrävas på så sätt. Använder vi olika 

karaktärer för att belysa olika perspektiv, som fungerade i den moraliskt svartvita Mistborn, 

men inte lika bra i den mer neutrala The lies of Locke Lamora där olika moraliska perspektiv 

kan kännas överflödigt?  

 Om vi dock har dessa tre faktorer, de överliggande principerna, berättarteknikerna, 

och vår världs och romans tematiska inriktning, i åtanke så har vi en kraftfull formel för att 

bestämma oss för vad vi bör applicera för berättartekniker för att presentera vår fiktiva värld 

på ett sådant övertygande och trovärdigt sätt som möjligt. Om vi kan ta med oss någonting ur 

denna uppsats tror jag det är just denna formel. Viktigt att ha i åtanke om vi väljer att bygga 

vidare på den är dock att vi bara analyserat en bråkdel av de tekniker som dessa tre (och 

enbart tre av otaliga) framgångsrika författare valt att använda sig av. Snarare än ett stramt 

regelverk tror jag att man måste se det som en vägledning i rätt riktning, men detta tycks vara 

ett bra förhållningssätt när det kommer till allting som har med skönlitteratur att göra.   
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