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1 INLEDNING 
 
Redan när barn är tre till fyra år gamla börjar de skapa berättelser genom att sätta samman 

verb med substantiv. Det är också under den här perioden som våra tidigaste minnen 

utvecklas. Vissa ser dessa fakta som bevis på att det mänskliga minnet, och vår uppfattning 

om oss själva som individer, är beroende av förmågan att berätta, påpekar H. Porter Abbott, 

professor i engelska vid University of California. Kanske är det till och med så att vårt sätt att 

förklara världen i berättelser är genetisk kodad. 
    

The gift of narrative is so pervasive and universal that there are those who strongly suggest that narrative 
is a ”deep structure” a human capacity genetically hard wired into our minds in the same way as our 
capacity for grammar (according to some linguists) is something we are born with.1 

 
Den här uppsatsen ska handla om berättelser som återkommer från tid till annan. Berättelser 

där innehållet varierar men där själva skelettet, den narrativa strukturen är mer eller mindre 

densamma. Myter, masterplots och arketyper är begrepp som brukar användas för att beskriva 

den här typen av historier, men låt mig återkomma till en mer grundlig genomgång av dessa 

uttryck i nästa kapitel.  

Enligt Maria Manuel Lisboa, professor i litteraturvetenskap vid Cambridge University, 

är berättelsen om undergången en av den mänskliga civilisationens allra äldsta myter.2  Vi 

har, hävdar Lisboa i The End of the World: Apocalypse and its Aftermath in Western Culture, 

ett djupt liggande behov av att reflektera över Slutet. 

  
Even before it was actually practicable to destroy the entire planet, indeed since the dawn of earliest 
human consciousness, the fear of global catastrophe has informed the human psyche, resulting in 
persistent returns to cultural renditions of apocalypse.3 
 

I den här uppsatsen väljer jag att närma mig undergången som en personlig angelägenhet, en 

apokalyps som vi alla förr eller senare drabbas av och måste hantera. Jag kommer att 

undersöka hur detta Slut ter sig i två romaner, The Road av Cormac McCarthy och Flod av 

Carolina Fredriksson, och jag kommer att intressera mig speciellt för den bild av 
                                                
1 H. Porter Abbott, The Cambridge introduction to Narrative, Cambridge 2008, s. 3. 
2 Maria	  Manuel	  Lisboa,	  The	  End	  of	  the	  World:	  Apocalypse	  and	  its	  Aftermath	  in	  Western	  Culture,	  Open	  Book	  Publishers,	  Cambridge	  
2011,	  Kindle	  edition,	  loc	  209	  of	  5612. 
3 Lisboa,	  loc	  686	  of	  5612. 
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hjälten/hjältinnan som berättelserna förmedlar. För när, om inte vid randen av undergången, 

ropar vi som högst efter ”[…] the redeeming hero, the carrier of the shining blade, whose 

blow, whose touch, whose existence, will liberate the land.”4  

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitel två kommer jag att redogöra för syfte och 

metod. I kapitel tre sammanfattar jag teorin runt myter och det närliggande begreppet 

masterplots. Jag kommer här också att presentera den litteratur som används i min analys. I 

kapitel fyra sammanfattar jag intrigen i The Road, för att sedan analysera berättelsen. I kapitel 

fem presenteras min sammanfattning och analys av Flod. Kapitel sex ägnas åt en jämförelse 

av de två romanerna. Slutligen kommer jag i kapitel sju att sammanfatta min uppsats.  

 

 

2 SYFTE OCH METOD 

2.1 Syfte  

Jag har valt att analysera två samtida romaner, The Road av Cormac McCarthy och Flod av 

Carolina Fredriksson, i jakt på deras mytiska innehåll och budskap. Jag kommer att studera 

berättelsernas postapokalyptiska världar och titta närmare på egenskaperna hos karaktärerna 

som befolkar dem. Mitt syfte med uppsatsen är att svara på följande frågor: 

1. Går det att läsa dessa berättelser som hjältemyter?  

2. Vilka egenskaper har hjälten/hjältinnan? Hur måste han/hon agera för att hitta en väg 

ut ur apokalypsen? Säger berättelserna något om hur kan vi förhålla oss till våra 

personliga apokalypser?  

3. Vilka likheter/skillnader finns det mellan berättelserna? 

 

2.2 Metod 

Är det möjligt att läsa The Road och Flod som variationer på hjältemyten? För att ta reda på 

detta kommer jag att undersöka intrigen i de båda romanerna och jämföra med den struktur, 

den s.k. monomyten, som Campbell hävdar är gemensam för de flesta hjälteberättelser. 

Holmberg, Ohlsson definierar intrigen som den ”[…] av läsaren realiserade vägen genom 

                                                
4 Joseph Campbell, The Hero With A Thousand Faces, New York 1956, s. 16. 
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verket, detta berättelsens mönster […]”5.  När jag undersöker intrigen använder jag mig av en 

narratologisk metod, men när jag frilägger berättelsernas mönster och lägger dessa bredvid 

varandra skapar jag samtidigt förutsättningar för att synliggöra det mytiska budskapet.  

Vem är hjälten? Porter Abbott hävdar att vi med ledning av karaktärernas handlingar 

kan bilda oss en uppfattning om vilka de är. Jag hoppas alltså hitta delar av svaret på frågan 

genom att undersöka vad karaktärerna gör och säger.  

 
Characters, to put this in narratological terms, have agency; they cause things to happen. Conversely, as 
these people drive the action, they necessarily reveal who they are in terms of their motives, their 
strength, weakness, trustworthiness, capacity to love, hate, cherish, adore, deplore and so on. By their 
actions do we know them.6 

 

Med Campbells monomyt som utgångspunkt kommer jag också att diskutera de prövningar 

som hjälten/hjältinnan i de två postapokalyptiska romanerna ställs inför. I detta resonemang 

kommer jag att använda mig av Campbells teorier kring och förklaringar av de händelser, 

arketyper och symboler som vi stöter på i myterna. Här handlar det om att försöka avtäcka ett 

djupare plan i berättelserna eftersom ”[…] myter är poesi, de är metaforiska.”7 

I min analys av det apokalyptiska temat i The Road och Flod kommer jag att hämta 

inspiration i Lisboas resonemang kring undergångsberättelsens natur och syfte. Jag kommer 

också att redovisa några av hennes tankar kring The Road i samband med min egen analys av 

berättelsen.  

 
 

3 TEORI OCH FORSKNINGSÖVERSIKT  

3.1 Teori 

 Myter och masterplots 3.1.1

Ordet myt kommer från grekiskans my´thos som betyder tal, ord, saga. Enligt 

Nationalencyklopedin är myter berättelser om ”[…]ett gudomligt skeende som har en 

grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna […]”.8 

Mytforskaren Joseph Campbell talar om myter som ”[…] nycklar till människolivets andliga 

                                                
5 Claes-Göran Holmberg, Anders Ohlsson, Epikanalys – En introduktion, Lund 2010, s. 24.  
6 Abbott, s. 131. 
7 Joseph Campbell, Bill Moyers, Myternas Makt, Svenska Dagbladets förlag 1990, s. 256. 
8 myt. http://www.ne.se/lang/myt, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-10. 
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möjligheter.”9 Enligt Campbell har myten fyra funktioner, varav den viktigaste är den 

pedagogiska funktionen. Myterna lär oss hur vi ska ”[…] kunna leva ett mänskligt liv under 

alla slags omständigheter.”10 Campbell är i sina resonemang kring myter bland annat 

influerad av C. G. Jungs teorier om det kollektiva omedvetna och arketypiska mönster. Dessa 

går i korthet ut på att vi bär med oss viktiga erfarenheter ur hela mänsklighetens historia, 

erfarenheter som tar sitt utryck i symboler och återkommande motiv. Arketyperna är myternas 

gemensamma föreställningar och bilder.11 Det här är en tanke som förekommer även hos 

Nietzsche.  

 
In our sleep and in our dream we pass through the whole thought of earlier humanity. I mean, in the same 
way that man reasons in his dreams, he reasoned when in the waking state many thousands of years…The 
dream carries us back into earlier states of human culture, and affords us a means of understanding it 
better.12 

 
Campbell menar vidare att det finns två olika mytologiska system. Ett som berör de 

övergripande existentiella och allmänmänskliga frågorna och ett annat som är mer kulturellt 

specifikt och som förbinder oss med ett visst samhälle.13  

När H. Porter Abbott i The Cambridge introduction to Narrative beskriver begreppet 

masterplots påminner hans resonemang om Campbells. Enligt Abbott är vissa masterplots 

universella och kan då jämställas med mytiska berättelser. Dessa masterplots behandlar 

existentiella frågor som död, återuppståndelse, hämnd och offer. ”There are stories that we tell 

over and over in a myriad forms and that connect vitally with our deepest values, wishes and 

fears.”14 Enligt Abbott får en masterplot större betydelse ju mer kulturellt specifik den är. Han 

menar att man kan se den här typen av berättelser som ett slags ”kulturellt klister” som håller 

ihop samhället. Abbott nämner Askungesagan som ett exempel på en narrativ struktur som 

blivit en masterplot. Han hävdar också att vi, till största delen omedvetet, formar våra liv och 

värderingar efter ett antal olika masterplots som vi identifierar oss med.15 Abbott accepterar 

dock inte teorin om att dessa narrativa strukturer skulle vara en del av vårt kollektiva 

omedvetna och vill bland annat därför undvika begreppet arketyper.16  

 

                                                
9 Campbell, Moyers, s. 27. 
10 Ibid., s. 67. 
11 Ibid., s. 91. 
12 Campbell, s. 18. 
13 Campbell, Moyers, s. 53. 
14 Abbott, s. 46. 
15 Ibid., s. 47. 
16 Ibid., s. 47. 
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 Apokalypsen 3.1.2

Enligt Nationalencyklopedin är apokalyptik ”dels en religiös litteraturart, som på grundval av 

gudomlig uppenbarelse vill tolka världsloppet och framför allt avslöja dess slut, dels den 

tankeriktning som är förbunden med sådana spekulationer.”17 Även om vi i dagligt tal ofta 

förknippar ordet apokalyps med förstörelse och kaos, så rymmer det ursprungliga grekiska 

begreppet även positiva tolkningar: ”[…] originally it implied also discovery and epiphany 

(the revelation of something new and better).”18 Den apokalyptiska berättelse som haft störst 

påverkan på vår västerländska kultur är Uppenbarelseboken, vars innehåll länge lästes som en 

bokstavlig skildring av hur och när världen skulle gå under.  

Frank Kermode, professor i litteraturvetenskap och kritiker, presenterar i The Sense of 

an Ending - Studies in the Theory of Fiction sina tankar kring förhållandet mellan fiktion, tid 

och det apokalyptiska paradigmet. Trots att de allra flesta inte längre går och väntar på en 

apokalyps i biblisk bemärkelse behöver vi fortfarande berättelser om slutet hävdar Kermode. 

Han menar att apokalypsen har gått från att vara ”imminent” (nära förestående) till 

”immanent” (ung. närvarande i allt). 19 Undergången har blivit en personlig angelägenhet som 

vi alla förr eller senare drabbas av och måste hantera. Relationer tar slut, vi förlorar våra kära 

och vi går igenom kriser av andra slag. Det är så här jag valt att läsa och analysera 

apokalypsen och hjältens/hjältinnas sätt att hantera denna i The Road och Flod.  

 

3.2 Forskningsöversikt 

I min analys av The Road och Flod möts två av mänsklighetens största myter och det skulle 

ha varit lätt att förlora sig i allt som finns skrivet kring detta. Kulturantropologen James 

Frazers tolvbandsverk The Golden Bough (1890-1915) som beskriver och jämför magiska och 

religiösa riter i olika kulturer har, liksom C.G. Jungs teorier om arketyper och det kollektiva 

omedvetna, haft ett stort inflytande på senare mytforskning.20 En av dessa är Northrop Frye, 

kanadensisk litteraturforskare och kritiker som i Anatomy of Criticism (1957) strävar efter att 

skapa en ”helhetsbild av litteraturens genrer baserad på mytiska och arketypiska mönster”.21 

En annan är Maud Bodkin, brittisk litteraturforskare, som i Archetypal Patterns in Poetry: 

Psychological Studies of Imagination (1934) utforskar arketypbegreppet inom poesin.  

                                                
17 apokalyptik. http://www.ne.se/lang/apokalyptik, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-10. 
18 Lisboa,	  loc	  248	  of	  5612. 
19 Frank Kermode, The Sense of en Ending – Studies in the Theory of Fiction, Oxford University Press 2000, s. 26. 
20 Holmberg, Ohlsson, s. 53 f. 
21 Northrop Frye. http://www.ne.se/northrop-frye, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-21. 
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I min analys kommer jag att använda mig av The Hero with a Thousand Faces (1949) av 

Joseph Campbell, Myternas Makt (1990) av Joseph Campbell och Bill Moyers samt The End 

of the World: Apocalypse and its Aftermath in Western Culture (2011) av Maria Manuel 

Lisboa. Mer om dessa titlar nedan. Gemensamt för Campbell och Lisboa är att de med ett 

stort antal berättelser som grund, redovisar den narrativa strukturen i hjältemyten respektive 

apokalypsmyten samt diskuterar deras betydelse.  

 

 Hjältemyten 3.2.1

The Hero with a Thousand Faces (1949) är skriven av Joseph Campbell och ligger på plats 46 

i tidningen Times lista över de 100 mest betydelsefulla faktaböckerna, skrivna på engelska, 

som publicerats sedan 1923. Artikeln i Times pekar på hur stor betydelse Campbells text har 

haft för såväl forskare som konstnärer. ”Since its publication in 1949, Joseph Campbell’s 

seminal work on the archetypal heroes and myths shared by world religions and traditions has 

focused countless artists and academics on our cultural commonalities rather than our 

differences.”22 I texten nämns även ryktet om att George Lucas inspirerats av boken när han 

skapade hjältehistorien i Star Wars. 

I The Hero with a Thousand Faces presenterar Campbell en narrativ struktur, 

monomyten, som han menar förekommer i de flesta av våra hjälteberättelser. Kärnan i 

monomyten består av tre faser som också återfinns i olika initiationsriter världen över: 

separation (eller avfärd), initiation och återförening.  

    
As we soon shall see, whether presented in the vast, almost oceanic images of the Orient, in the vigorous 
narratives of the Greeks, or in the majestic legends of the Bible, the adventure of the hero normally follows 
the pattern of the nuclear unit above described: a separation from the world, a penetration to some source of 
power, and a life-enhancing return.23  
 

Campbell exemplifierar hjältemytens tre steg med berättelsen om Prometheus som beger sig 

till Olympen (separation), stjäl elden av gudarna (initiation) och återvänder med den till 

människan (återförening). För var och en av de tre olika faserna i hjältens resa presenterar 

Campbell även en förfinad struktur som består av olika moment. I den första fasen, 

separationen, har han exempelvis identifierat följande tänkbara steg. 1. Äventyret kallar. 2. 

Vägran att anta utmaningen. 3. Övernaturlig hjälp. 4. Korsandet av den första gränsen. 5. I 

valfiskens buk.  

                                                
22 Schrobsdorff, Susanna. ”All-TIME 100 Nonfiction Books – The Hero with a Thousand Faces”. 2011-08-19. (2013-05-15). 
http://entertainment.time.com/2011/08/30/all-time-100-best-nonfiction-books/slide/the-hero-with-a-thousand-faces-by-joseph-campbell/ 
23 Campbell, s. 35. 
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I The Hero with a Thousand Faces lägger Campbell fram en provkarta av ingredienser som är 

vanligt förekommande i våra hjälteberättelser. Det här betyder självklart inte att alla 

berättelser innehåller allt, tvärtom koncentreras intrigen ofta till någon av dessa tre faserna. I 

Myternas Makt, som jag också använder mig av i min analys, intervjuas Campbell av den 

amerikanske journalisten Bill Moyers och här ägnas ett kapitel åt hjältemyten. Campbell 

förklarar att hjältens äventyr handlar om en resa i vårt inre.24 Berättelserna uppmanar oss att 

utmana våra inre strukturer och hjältens agerande kan tjäna som en förebild när vi ska ta oss 

an våra egna monster.  

 

 Myten om jordens undergång  3.2.2

Maria Manuel Lisboa, professor i litteraturvetenskap vid Cambridge, har undersökt ett stort 

antal apokalyptiska och postapokalyptiska berättelser och presenterar resultatet av denna 

studie i The End of the World: Apocalypse and its Aftermath in Western Culture (2011).  

Målet med studien var att analysera det apokalyptiska temat i litteratur, film och konst. 

Lisboas urval är brett, från Bibeln till Harry Potter, och hon konstaterar själv att det hon 

trodde skulle bli en djupare studie av ett fåtal idéer har utvecklats till ett panorama av många 

tänkbara infallsvinklar på apokalypsen. Hennes förhoppning är att bidra med ”a blueprint of 

ideas outlined persuasively and in sufficient depth to open up lines of enquiry by future 

scholars.”25  

 Syndafallet är västerlandets äldsta apokalyptiska berättelse, menar Lisboa, och sedan 

Adam och Eva drevs ut ur Paradiset har vi sett samma teman upprepa sig i allt från 

barnböcker till Hollywoodfilmer.   

 
Whether in the Bible or in The Famous Five, it is always the same story, the same recurrent tropes and 
themes: orphaned heroes (Adam and Eve after God abandons them); school stories (the aquisition of 
knowledge, forbidden or not), the struggle between good and evil (disobedience to parents and teachers); 
narratives of quest (to grow up or contrarily to return to childhood or paradise).26 

 
Lisboas ansats att finna gemensamma strukturer i de apokalyptiska berättelserna påminner om 

Campbells arbete i The Hero with a Thousand Faces. Lisboa pekar också på andra forskare 

som haft liknande avsikter.  

 
According to theorists such as Vladimir Propp (Propp, 1968), Julien Greimas (Greimas, 1983), Bruno 
Bettelheim (Bettelheim, 1991) and Jack Zipes (Zipes, 1994), whatever the age group of the target 

                                                
24 Campbell, Moyers, s. 196. 
25 Lisboa,	  loc	  196	  of	  5612. 
26 Ibid.,	  loc	  209	  of	  5612. 
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audience, with minor modifications all narratives, from children’s fairy tales to X-rated horror movies (in 
some ways they are not unalike) are structured according to a limited number of plots.27  
 

Lisboa hävdar att vi sällan möter den totala undergången i de apokalyptiska berättelserna. 

Istället pekar texten nästan alltid mot en fortsättning eller en ny början.28 James Berger, som 

Lisboa citerar, menar också att den postapokalyptiska berättelsens syfte inte är att studera 

själva apokalypsen, utan att skildra den nya värld som ska ersätta den gamla. ”[…]the 

moment of cataclysm is only part of the point of apocalyptic writing […), the vechicle for 

clearing away the world as it is and making possible the post-apocalyptic paradise, the study 

of what disappears and […] of how the remainder has been transformed.”29 

 Lisboa anser också att det är vanligt att den postapokalyptiska berättelsen innehåller ett 

moraliskt budskap, ett hopp om att vi kan ta lärdom av det fruktansvärda som inträffat.  

[…] all scenarios of apocalypse are also morality tales that conclude with the medium-term effects  

of an opportune lesson well learned, and a new ethic of intended non-repetition in the future of past 

mistakes […]30 

 

 

4 ANALYS AV THE ROAD 

4.1 Sammanfattning av intrigen i The Road 

The Road handlar om en far och hans son som befinner sig på väg söderut i en 

postapokalyptisk värld. Vi får inga förklaringar till vad som har hänt utan kommer direkt in i 

handlingen i en scen där de båda vaknar upp i en skog. Det är kallt, kanske är det oktober och 

mannen plågas av hosta. Den fortsatta intrigen beskriver deras väg genom ett USA där den 

mänskliga rasen är så gott som utdöd, städerna är övergivna och naturen har förvandlats till 

förkolnade rester och aska. Hunger, kyla och krigarstammar som utövar kannibalism är 

ständiga hot och merparten av handlingen kretsar kring den dagliga kampen för överlevnad. 

Vi får följa jakten på mat och förnödenheter i öde hus, på bensinstationer och i supermarkets 

som redan blivit plundrade flera gånger om. Solen är knappt skönjbar bakom askmolnen, 

klimatet har blivit extremt ogästvänligt och stora ansträngningar krävs för att de ska kunna 

hålla sig varma och torra. Deras möten med andra människor slutar oftast i våld och/eller 

flykt.  
                                                
27 Lisboa,	  loc	  224	  of	  5612. 
28 Ibid.,	  loc	  1733	  of	  5612. 
29 Ibid.,	  loc	  1733	  of	  5612. 
30 Ibid.,	  loc	  1427	  of	  5612. 
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I stark kontrast till beskrivningarna av det till aska förvandlade postapokalyptiska landskapet 

står mannens minnen av den gamla världen, som vi får ta del av i korta tillbakablickar. Många 

av minnena handlar om hans fru. Vi får bland annat veta att hustrun valde att begå självmord 

av rädsla för att bli våldtagen, dödad och uppäten. I samband med detta får vi också veta att 

mannens pistol innehåller två kulor. En för honom och en för sonen. En annan typ av avbrott i 

den linjära berättelsen om färden är beskrivningarna av mannens drömmar som är fulla av 

symboler och profetior. En viktig del av intrigen utspelas i dialogen mellan far och son. 

Parallellt med de konkreta händelserna löper här ett spår som, förutom att skildra relationen 

mellan far och son, också innehåller berättelsens moraliska budskap.  

När far och son slutligen når sitt mål, havet i söder, uppstår ett slags antiklimax. Här 

finns inget annat än det de redan mött på sin väg. Ödslighet, fientliga människor, hunger och 

kyla. Deras enda alternativ är att fortsätta vandra. Kort därefter dör fadern i sviterna av en 

skottskada och sonen blir omhändertagen av en familj där det också finns andra barn, en pojke 

och en flicka.  

 

4.2 Hjältens plikt är att försvara och bevara det goda  

Lisboa menar att vi i de flesta postapokalyptiska berättelser inte får veta så mycket om den 

egentliga katastrofen, och att det heller inte är så viktigt. Syftet med den här typen av 

berättelser är att beskriva vad som kommer sedan.31 Det blir heller aldrig riktigt klart vad det 

är som har hänt i The Road, även om den brända naturen får oss att associera till någon form 

av kärnvapenkrig. Världen efter apokalypsen är svårt sargad, överlevarna är få och utgången 

vid berättelsens slut är minst sagt oviss.  

I romanens inledning finner vi far och son på sin väg söderut: ”each the others world 

entire”32. Det ser alltså ut som om den första fasen i monomyten, separationen, redan är över. 

Men tittar vi närmare på intrigen så hittar vi i beskrivningen av faderns dröm (som vi möter 

redan på den första sidan) något som påminner om det Campbell kallar för en härold.  
 

In the dream from which he’d wakened he had wandered in a cave where the child led him by the hand. [-
--] And on the far shore a creature that raised its dripping mouth from the rimstone pool and stared into 
the light with eyes dead white and sightless as the eggs of spiders.33 
 

                                                
31 Lisboa,	  loc	  1733	  of	  5612. 
32 Cormac	  McCarthy,	  The	  Road,	  New	  York	  2006,	  s.	  5. 
33 McCarthy,	  s.	  3. 
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Campbell menar att den här typen av odjur är vanligt förekommande i inledningen av 

hjälteberättelsen i ett steg som han kallar för ”The call to adventure”.34 Enligt Campbell 

symboliserar odjuret strukturer i det undermedvetna som hjälten behöver utmana för att 

utvecklas som individ. 
  

The herald or announcer, of the adventure, therefore, is often dark, loathly, or terrifying, judged evil by 
the world; yet if one could follow, the way would be opened through the walls of day into the dark where 
the jewels glow. 35 
 

När vi väljer att läsa The Road som en variant av monomyten kan vi konstatera att berättelsen 

har sin tyngdpunkt i fas 2, initiationen. Berättelsen innehåller även ett konkret initiationstema 

eftersom pojken, som är ett barn i resans början, växer och mognar under resans gång. Men 

vem är då hjälten i The Road? Kanske kan vi se fadern och sonen som två aspekter av en och 

samma hjälte, där fadern representerar det vuxna och den gamla världens ideal medan sonen 

står för vad som ska komma efter apokalypsen. Det är också via sonen som monomytens 

tredje steg, återföreningen, realiseras i slutet av berättelsen.  

När hjälten i The Road har accepterar häroldens utmaning fortsätter alltså äventyret till 

fas två i monomyten. Den första episoden i denna fas har Campbell kallat för ”The Road of 

Trials”36 och han exemplifierar den genom att skildra en lapsk rit. 
 

”On his laborious journey,” reports another observer, ”the shaman has to encounter and master a number 
of differing obstacles (pudak) which are not always easily overcome. After he has wandered through dark 
forests and over massive ranges of mountains, where he occasionally comes across the bones of other 
shamans and their animal mounts who have died along the way […]”37 

 
Beskrivningen ovan påminner oss en hel del om intrigen i The Road. En av de första 

utmaningarna som far och son möter i berättelsen är just att korsa en bergskedja. Förkolnade 

och fortfarande brinnande skogar är en del av deras vardag, liksom ett oräkneligt antal 

mumifierade lik. En annan intressant parallell till citatet ovan är att McCarthy ofta låter 

handlingen kretsa kring vandrarnas möten med övergivna fortskaffningsmedel: tåg, bilar, 

lastbilar och båtar, vilket kanske kan likställas med ”their animal mounts” i citatet ovan.   

Intrigen i The Road skildrar onekligen en väg av full av yttre prövningar, men vi möter 

också ett inre tvivel. Vad innebär det egentligen att vara en god människa? Och har vi råd att 

fortsätta vara mänskliga under vilka omständigheter som helst? Det här är frågor som far och 

son återkommer till upprepade gånger, vilket även Lisboa pekar på. ”In a world of extreme 

                                                
34 Campbell, s. 49. 
35 Ibid., s. 53. 
36 Ibid., s. 97. 
37 Ibid., s. 100. 
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danger in which what is left of humanity has given way to the laws of the jungle, they learn 

that survival may require that they too abidcate their humanity.”38 I dialogen mellan far och 

son skildras detta bland annat genom att de upprepade gånger känner ett behov av att 

definiera sig som goda människor. Ett exempel på finns i citatet nedan. Efter att fadern skjutit 

och dödat en medlem av ett krigarband undrar sonen om de fortfarande är ”the good guys”.  
 

Are we still the good guys? he said. 
Yes. We’re still the good guys. 
And we always will be. 
Yes. We always will be.39 

 

I The Road lär vi oss att ”the good guys” inte äter andra människor, oavsett hur hungriga de 

blir. ”The good guys” ger heller inte upp när de möter svårigheter: ”They keep on trying”.40 

Och även om fadern anser att sannolikheten är liten för att de någon gång ska stöta på andra 

goda människor, så slutar han aldrig hoppas. ”There are people. There are people and we will 

find them.”41 Det sista fadern säger till sin son handlar om detta. ”Keep the gun with you at all 

times. You need to find the good guys but you cant take any chances. No chances. Do you 

hear?”42 När pojken i slutet berättelsen träffar mannen som erbjuder sig att ta hand honom 

försöker han också att först förvissa sig om att de är goda.  
  

How do I know you’re one of the good guys? 
You don’t. You’ll have to take a shot.  
Are you carrying the fire? 
Am I what? 
Carrying the fire? 
You’re kind of weirded out aren’t you? 
No. 
Just a little. 
Yeah.  
That’s okay.  
So are you? 
What, carrying the fire? 
Yes.  
Yeah. We are. 43 

 

Vi kan konstatera att fadern och främlingen representerar två olika hållningar. Medan fadern 

rekommenderar sin son att inte ta några risker, så menar den främmande mannen att det är 

precis det han måste göra för att överleva.  

                                                
38 Lisboa,	  loc	  1805	  of	  5612. 
39 McCarthy,	  s.	  77. 
40 Ibid.,	  s.	  136. 
41 Ibid.,	  s.	  244. 
42 Ibid.,	  s.	  278. 
43 Ibid.,	  s.	  284. 
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Det största hotet i The Road, vilket vi också sett att Lisboa pekar på, är att de svåra 

omständigheterna ska tvinga far och son till omänskliga val och handlingar. Hjältens hållning 

är dock tydlig och det mytiska budskapet inskärper vikten av att i alla lägen stå upp för de 

egenskaper som gör oss till goda människor. Denna tolkning förstärks av uttrycket ”we’re 

carrying the fire”, som förekommer ett antal gånger i berättelsen (se bland annat citatet ovan 

och nedan).  

    
I want to be with you. 
You cant. 
Please. 
You can’t. You have to carry the fire. 
I don’t know how to.  
Yes you do.  
Is it real? The fire? 
Yes it is.  
Where is it? I don’t know where it is.  
Yes you do. It’s inside you. It was always there. I can see it. 44 
 

I ett av faderns sista samtal med sonen (citatet ovan) uppmanar han pojken att fortsätta utan 

honom, även om det innebär att han lämnar honom där att dö ensam. Pojken måste fortsätta 

eftersom han ”bär på elden.” I myten om Prometheus får vi följa berättelsen om titanen som 

stjäl elden från gudarna och ger den till människan. ”Prometheus överlämnar elden till 

människorna och skapar därmed civilisationen”45 påpekar Campbell. Han påminner oss 

samtidigt om eldens stora betydelse i olika myter och förklarar att elden ofta står som symbol 

för det som skiljer människan från djuren.  

Moderns val i The Road ger oss ytterligare en ledtråd till hur vi ska se på ansvaret som 

ligger i att vara någon som ”bär på elden”. Lisboa menar att självmordet antingen kan 

uppfattas som en kärleksgest (eftersom de bara har två kulor kvar och hon väljer att skära sig i 

handlederna med en vass sten) eller som ett svek. ”[…]the mother’s suicide is open to 

interpretation either as self-sacrifice or as a betrayal of the duty of endurance for the sake of 

one’s species, […]”.46 Men hjältens hållning i The Road är tydlig (vilket vi bland annat kan se 

i samtalet mellan far och son i citatet ovan). Den som bär på elden får aldrig ge upp. Hjältens 

plikt är alltid att försvara och bevara det goda i människan.  

 

                                                
44 McCarthy,	  s.	  278. 
45 Campbell, Moyers, s. 201. 
46 Lisboa,	  loc	  1805	  of	  5612. 
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5 ANALYS AV FLOD 

5.1 Sammanfattning av intrigen i Flod 

På en grusplan under en bro vid floden Kadin står en husbil. I husbilen bor en flicka och en 

pojke, Alka och Kappen. På andra sidan floden finns staden. Där finns också Ina, en kvinna 

som då och då kommer till husbilen med mat, fotogen och andra förnödenheter. Men för det 

mesta är barnen ensamma. Det fanns en tid när grusplanen under bron var fylld av människor 

och aktiviteter. Då kallades området för Kajen. Men något hände, något som Alka inte riktigt 

kan minnas och bebyggelsen och människorna försvann i ett slag.  

När berättelsen börjar visar väggalmanackan att det är september. Alka håller reda på 

tiden som går genom att sätta ett litet kryss under varje dag. Vi förstår att det har pågått så i 

några år eftersom rutorna redan har flera kryss i sig. Ett stort kryss betyder att Ina har varit 

hos dem. Alka förklarar för Kappen att Ina aldrig har varit borta längre än sex dagar i streck. 

Barnen väntar. De väntar på att Ina ska dyka upp igen och på att hon en dag ska ta med 

dem till staden, som hon lovat att göra. Intrigen kretsar kring vad som händer i denna väntan 

och i mötena med Ina. Vi får följa hur Alka börjar utmana Inas auktoritet bland annat genom 

att trotsa hennes förbud och ifrågasätta det hon säger. Vi får också ta del av barnens lekar, till 

exempel Alkas försök att återskapa Kajen. Hon ritar upp husens tidigare placering genom att 

dra linjer i gruset med en käpp. Linjer som hon och Kappen sedan i fyller igenom att lägga ut 

drivved som ska föreställa byggnadernas väggar. I takt med att Kajen fysiskt tar form så 

minns Alka även människorna som bodde där, hur de levde och vad som slutligen hände. En 

annan lek går ut på att barnen med hjälp av en kartbok och sin fantasi färdas med husbilen till 

exotiska platser som Antarktis och Sydamerika.  

Lekarna kontrasteras mot en vardag där hösten blir kallare och maten hotar att ta slut. 

En dag ligger en död kvinna på grusplanen. Hon har hoppat från bron. Ina besöker dem 

alltmer sällan och efter en kväll då hon och Alka hamnar i slagsmål slutar hon helt att komma 

till husbilen. Barnen blir allt mer medtagna av kylan och bristen på näring. Till slut insjuknar 

Kappen och han dör, trots Alkas försök att vårda honom. I slutscenen får vi följa hur Alka 

klättrar upp för branten och tar de första stegen på bron som leder över floden mot staden.  
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5.2 Hjältinnans plikt är att hitta och följa sin egen sanning  

I Flod är apokalypsen begränsad till bosättningen Kajen, men för Kappen och Alka som blivit 

lämnade ensamma kvar har hela världen gått under. Precis som i The Road kan vi i Flod 

urskilja alla tre delarna i Campbells monomyt, även om intrigen till största delen kretsar kring 

den andra fasen, dvs initiationen. Och även här träffar vi i inledningen på en härold som kallar 

hjältinnan till äventyret. I Flod möter vi odjuret i skepnad av Alkas och Kappens fantasier om 

kraftverket.  

   
Ett djur, sa Kappen. 
Ser du inte? Fast nu sover det. Det har virat in sig i stålrören för att sova. Det andas bara lite med elden så 
här… Alka visslade. [---] 
Det drömmer, sa Kappen.  
Om havet. Och en kväll, en kväll precis som den här själva kvällen, tror jag helt säkert att djuret kommer 
att vakna. [---] 
Det går väl ner i floden. Med eld ur rören. Med tjock rök, som en mantel. Sedan försvinner det nog ner 
under ytan, precis som Kajen.47 

 

Odjuret återkommer i slutet av berättelsen. Då berättar Alka för Kappen om hur det tar med 

sig lindansösen (en annan av Alkas fantasifigurer som kanske kan ses som ett alter ego) ner i 

floden Kadin.  

 
Till havet, sa Alka. Det stora djuret kommer att gå ner i Kadin, med eld ur rören, med lindansösen på 
axeln. Och lindansösen kommer att titta över vågorna och viska saker i det stora djurets öra. Med tjock 
rök, som en mantel. Sen, försvinna ner under ytan. Vattnet kommer att vara tyst. Röken kommer att vara 
tyst. Bara små pys och rök över floden. Bara fiskmåsar som tittar. 48   

 

Campbell menar att vatten ofta är en metafor för det omedvetna. ”[…] och varelsen i vattnet 

är det omedvetnas liv eller energi, […] som måste övervinnas och kontrolleras”.49 Kanske kan 

vi tolka det pysande kraftverksodjuret, som i slutet bemästras av lindansösen, som en symbol 

för just denna utveckling. Något som bekräftar denna tolkning är frasen ”Bara fiskmåsar som 

tittar” som vi ser i citatet ovan, och som upprepas av Alka när hon i slutet av berättelsen tar de 

första stegen över bron in mot staden. 

De viktigaste prövningarna som hjältinnan i Flod utsätts för hänger ihop med hennes 

utveckling från barn till vuxen. Vi får bland annat följa hur Alka i allt högre utsträckning 

börjar ifrågasätta Inas auktoritet. Ett exempel på detta är när hon, redan i det tredje kapitlet, 

ger sig av på upptäcktsfärd bortom den gränssten på flodstranden som Ina har sagt att de inte 

får passera.  

                                                
47 Carolina Fredriksson, Flod, Stockholm 2011, s. 9. 
48 Fredriksson, s. 211. 
49 Campbell, Moyers, s. 228. 
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Alka satte foten mot stenen och prövade att skjuta ifrån. Den vickade till men föll tillbaka i sitt gamla 
läge. Hon hoppade upp och balanserade på den, lutade sig fram och tillbaka, ena sidan, andra sidan. Så 
tappade hon balansen och tog ett hopp ner på andra sidan.50  

 

Campbell förklarar att det mytiska budskapet i den här sortens gränsöverskridande handlingar 

visar på nödvändigheten av att utmana de inre begränsningarna. Att undersöka vad man klarar 

av.51 Korsandet av gränsen är också ett viktigt inslag i den apokalyptiska berättelsen där det 

ofta representerar upphävandet av status quo, påpekar Lisboa. ”In scenarios of apocalypse, at 

the heart of terror there lies always the explosive combination of the possible and the 

unknown. The possibility of transgression and the crossing of a line from what is familiar into 

unimagined, unimaginable territory.” 52 

Men Alka kan inte bli vuxen enbart genom att utmana Inas auktoritet. För att hon ska 

kunna lämna sin barndom måste hon först förstå den. Detta skildras i hennes försök att 

återskapa Kajen.  
  

Alka ritade upp en ring kring den överblommade växten i gruset. I uppbyggnaden visste hon nu inte exakt 
hur hon skulle göra skillnad mellan plats och händelse. Den här ringen var en händelse, men i minnenas 
märkliga landskap uppehöll sig platserna och händelserna mycket nära varandra, de gick helt enkelt inte 
att skilja åt, de var sammanflätade så till den grad att hon inte kunde betrakta platsen, grusplätten innanför 
hennes utritade ring, på något annat sätt än genom det som utspelade sig där. 53 

 
Alkas lek stämmer väl in på Bergers tredje definition av apokalypsen, som Lisboa refererar 

till, där undergången för med sig såväl ett klargörande av vad som försvunnit som av de 

alternativ som står till buds.54 Att vägen till en ny tillvaro efter apokalypsen ofta, precis som i 

Alkas fall, måste föregås av en rekonstruktion av det som har varit är något som även Lisboa 

påpekar. ”Instead of a radical new world, almost always, the chosen path to survival involves 

retracing and recreating human history […]”55 I Flod får vi följa hur Alka först bygger upp för 

att sedan kunna rasera, och så småningom är hon redo att klara sig både utan Kajen, den värld 

hon växte upp i, och Inas auktoritet. Detta att Alka till slut måste lära sig att lita till sin egen 

inre kompass skildras på ett symboliskt sätt i en scen där ett slagsmål mellan Alka och Ina 

leder till att barnens ”magiska” kartbok brinner upp (citatet nedan). Efter den här händelsen 

lämnar Ina barnen för att aldrig mer återvända. 
 

 

                                                
50 Fredriksson, s. 36. 
51 Campbell, Moyers, s. 242. 
52 Lisboa,	  loc	  263	  of	  5612. 
53 Fredriksson, s. 129. 
54 Lisboa,	  loc	  639	  of	  5612. 
55 Ibid.,	  loc	  2021	  of	  5612. 
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När hon lyckats ta sig fram till tröskeln och tittade ut genom dörren såg hon kartboken i gruset, precis 
intill: 
 Länderna, flaggorna, stjärnbilderna, allting skrumpnade ihop och först när bara glöden återstod 
kunde hon lyfta blicken.  
 Ina stod slöjad av trädkronorna en bit upp i branten. 
 Alka tittade på henne, mot de glansiga ögonen, men hon såg inte. Hon kände bara det hårda skjuta 
upp i kroppen.56   

 
I scenen ovan gestaltas en annan av Alkas viktigaste prövningar på sin väg mot ett vuxet jag, 

d v s mötet med det ”hårda” som hon bär inom sig. I gestaltningen av detta ”hårda”, som 

återkommer vid ett par tillfällen i berättelsen, kan vi ana varelsen i det omedvetna som med 

Campbells ord ”måste övervinnas och kontrolleras”. Jag tolkar det ”hårda” i Alka som 

tillgången till den egna viljan och till ett självständigt tänkande. Alka uppfattar själv till en 

början detta ”hårda” som något obehagligt och främmande, men det är tack vare denna nya 

egenskap som hon kan utmana Inas auktoritet och i slutet av berättelsen också gå över bron 

till staden. Det är det ”hårda” som till slut ger Alka en vuxen blick som visar henne 

verkligheten. I citatet nedan får vi uppleva hur den här vuxna blicken avbryter den sista 

fantasiutflykten som hon och Kappen genomför tillsammans, just innan han dör.  

 
Hon sträckte sig efter backspegeln och vinklade ner den spräckta spegelytan: 
Två barn i förarsätet på en husbil. Där var den större flickan, som såg rakt mot glaset med en besynnerlig 
min, med svart och fettstripigt hår till axlarna och två mörkt blänkande ögon. […] Hon förblev tyst med 
blicken mot spegeln och där var den mindre pojken, som låg utmärglad vid flickans axel med en ljus och 
svettblöt hårvirvel över bakhuvudet. 57 
 

Även om Flod till största delen kretsar kring fas två i Campbells monomyt, initiationen, får vi 

även här skönja den tredje fasen, återföreningen, i slutet av berättelsen. Det är ett slut som 

överensstämmer väl med Campbells uppfattning om vad myterna egentligen beskriver. ”Alla 

myter handlar om medvetandets förvandling. Förut tänkte man på ett sätt, nu måste man tänka 

på ett annat.”58 När Alka i Flod tar sina första steg på bron som leder in mot staden ser hon 

för första gången floden från ovan. Jag tolkar det som att Alka har fått ett mer vuxet 

perspektiv på sin omvärld. Hon är inte längre ett barn. 

  
Bron låg utslagen framför henne.  
Bara fiskmåsar som tittar, sa Alka och tog ett steg mot staden.  
Hon lät fingrarna löpa kring räcket och såg ut över floden.  
Det är så här du ser ut från ovan. 59 
 

 
 

 
                                                
56 Fredriksson, s. 191. 
57 Fredriksson, s. 239. 
58 Campbell, Moyers, s. 199. 
59 Fredriksson, s. 246. 
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6 THE ROAD OCH FLOD, EN JÄMFÖRELSE  
 

Även om apokalypsen i The Road är av en helt annan omfattning än i Flod, så gestaltas 

undergången i de båda berättelserna i termer av förgörande eld. Det är uppenbart att 

apokalypser är plågsamma men kanske kan Slutet också vara frigörande? Enligt Campbell 

handlar det mytiska budskapet ofta om just detta. ”Den mörka stunden är den stund när 

förvandlingens verkliga budskap kommer. I den mörkaste stunden kommer ljuset.”60 I det 

som följer kommer jag att jämföra hur detta gestaltas i de båda romanerna.  

Det finns många likheter mellan de båda berättelserna. I centrum av såväl The Road 

som Flod står två människor som efter apokalypsen är helt utlämnade åt varandras sällskap. 

De är, som McCarthy uttrycker det, ”each the others world entire”61 och kanske kan vi tolka 

paret som två delar av samma jag. I båda fallen är en av medlemmarna i paret en ung pojke 

som i handlingar och dialog får stå för ett slags oskuldsfullhet. I båda romanerna är det också 

så att den ena medlemmen i paret dör medan den andra går vidare till fas tre i monomyten, 

återföreningen.  

Här finns också en avgörande skillnad. I The Road är det den vuxna halvan av hjälten 

som går under. Fadern, som med sina sista andetag varnar sonen för att inte ta några risker, 

dör. Sonen, som väljer att lita på det goda i en annan människa, överlever. ”How do I know 

you’re one of the good guys? You don’t. You’ll have to take a shot.”62  

I Flod är hjältinnans tvivel kring vad som är ont och gott mycket större. I hennes 

minnesbilder av vad som hände innan apokalypsen ser vi hur hon själv växlar mellan att vara 

ond och god. 
  
Det var här, sa hon. Det var här! Alka hoppade in i ringen, för det hade blivit bråk, det blev alltid bråk och 
de hade tyst rullat runt i gruset, rödblossande och flinande, tills de hade blivit utmattade, tills de kommit 
varandra nära, blivit vänner. Alka markerade ett kryss i den utritade ringen.  

Du är ond och jag är god, sa hon stampade ner den lilla blomman.  
Jag är god och du är ond. Jag är ond och du är god…63 

 
Alka bygger upp den gamla världen, Kajen, för att sedan riva den igen och Ina, den enda 

vuxna människan som finns i hennes närhet, duger heller inte som förebild. Alka lär sig att 

hon inte ska vänta på att någon annan ska ta henne till staden. Istället väljer hon att bejaka det 

”hårda” inom sig och tar sig dit på egen hand.  

                                                
60 Campbell, Moyers, s. 75. 
61 McCarthy,	  s.	  5. 
62 Ibid.,	  s.	  284. 
63 Fredriksson, s. 129 f. 
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”I den mörkaste stunden kommer ljuset” 64 menar Campbell, men även om det 

postapokalyptiska mörker som omger oss i The Road har många likheter med det vi möter i 

Flod så ser förvandlingens budskap olika ut i de båda berättelserna. I The Road beskriver 

myten en hjälte som inte tappar tron på sina medmänniskor, en hjälte som anstränger sig att 

vara en god människa även när tiderna är svåra. I Flod tvingas hjältinnan tvärtom att göra sig 

av med sina förebilder och att lära sig lita till sin egen inre styrka innan hon kan korsa floden 

och börja ett vuxet liv. Kappens död, som kan tolkas som ett slags naivitetens död, förstärker 

betoningen av den egna viljan och ”hårdheten” på bekostnad av oskuldsfullhet och tillit.  

The Road och Flod beskriver två olika vägar ut ur apokalypsen, två olika förhållningssätt 

till Slutet. Hjältens egenskaper i The Road ligger nära ett kristet västerländskt ideal som kan 

sammanfattas i det dubbla kärleksbudet ”älska Gud över allting och din nästa som dig 

själv”.65 I The Road ryms det gudomliga i begreppet ”the good guys”, och i elden som far och 

son bär på. I Flod möter vi en postmodern hjältinna som utan någon gud och i spillrorna av de 

gamla idealen lär sig att lita till sin egen sanning och vilja.  

 

Campbell menar att mytiska berättelser kan ge oss vägledning i hur en viss livssituation kan 

hanteras, myter är ”[…] nycklar till människolivets andliga möjligheter.”66 Vi är fria att välja 

den myt som passar oss bäst. Abbott hävdar å andra sidan att vi omedvetet formar våra liv och 

värderingar efter att antal olika masterplots som vi identifierar oss med.67 Vi uppfattar helt 

enkelt vissa berättelser som mer ”sanna” än andra. Abbott menar också att en masterplot får 

större betydelse ju mer kulturellt specifik den är. Syftet med min uppsats är inte att ta 

ställning till vem som har rätt i den här frågan. Det räcker med att konstatera att den här typen 

av berättelser formar oss, vare sig vi aktivt väljer att låta oss vägledas av ett mytiskt budskap 

eller omedvetet blir styrda av en masterplot. I ljuset av detta är det intressant att titta närmare 

på de berättelser om undergången som vi omger oss med, och de ideal och förebilder som 

hjälten förmedlar. De kan hjälpa oss att ställa frågan: Hur vill jag själv hantera apokalypsen 

när jag drabbas av den? 

 

 
 

                                                
64 Campbell, Moyers, s. 75. 
65 kärleksbuden. http://www.ne.se/lang/kärleksbuden, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-20. 
66 Campbell, Moyers, s. 27. 
67 Abbott, s. 46. 
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7 SAMMANFATTNING 
 

Människor behöver berättelser. Redan tidigt i livet lär vi oss att skapa historier genom att 

ordna separata händelser till en logisk helhet med en början, mitt och ett slut.68 Våra 

berättelser om just Slutet, i form av jordens undergång, verkar vara lika gamla som den 

mänskliga civilisationen. Och även om de flesta av oss inte går omkring och väntar på 

apokalypsen i en biblisk mening, är Slutet något som vi förr eller senare kommer att 

konfronteras med på ett personligt plan. Det kan röra sig om att en nära anhörig dör, en 

relation tar slut eller att vi helt enkelt byter fokus i livet. Men när något tar slut betyder det 

också ofta att något annat börjar, och Lisboa menar att ett av de viktigaste syftena med den 

apokalyptiska berättelsen är just detta. Att beskriva vad som kommer sedan.69  

Campbell talar om mytens pedagogiska funktion. ”Hur ska man kunna leva ett 

mänskligt liv under alla slags omständigheter? Myter kan lära oss det.” 70 Enligt Campbell 

handlar hjältemyten om en inre resa. Den inspirerar oss till att våga utmana våra inre 

strukturer och monster, ger oss modet att utvecklas och bli hjältar i våra egna liv. Jag har läst 

två samtida romaner, The Road och Flod, i jakt på deras mytiska innehåll och budskap. Går 

det att läsa dessa berättelser som hjältemyter? Säger de något om hur kan vi förhålla oss till 

våra personliga apokalypser? Hur skulle hjälten ha gjort?  

Jag har visat att den struktur bestående av tre faser som enligt Campbell finns i 

monomyten (separation, initiation och återförening) är tydlig i såväl The Road som i Flod. 

Båda berättelserna har sin tyngdpunkt i fas två, initiationen, men vi hittar också härolden (i 

form av ett odjur) som kallar hjälten till äventyret i båda berättelserna. Romanerna innehåller 

de teman som Lisboa pekar ut som typiska för den apokalyptiska berättelsen: föräldralösa 

hjältar, kampen mellan ont och gott, sökandet efter kunskap och utvecklingen från barn till 

vuxen.71 Apokalypsen kopplas i båda fall samman med förgörande eld och även om 

förstörelsen är mer omfattande i The Road än i Flod så finns det många likheter mellan de 

postapokalyptiska världarna. Berättelserna beskriver ensamheten och utsattheten hos två 

människor som i stort sett är hänvisade till varandra. I båda fallen är den ena karaktären en 

ung pojke och i såväl The Road som i Flod är det bara den ena i paret som överlever 

berättelsen. 

                                                
68 Abbott, s. 1. 
69 Lisboa,	  loc	  1733	  of	  5612. 
70 Campbell, Moyers, s. 67. 
71 Lisboa,	  loc	  209	  of	  5612. 
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Jag har visat att ”förvandlingens budskap” 72 ser olika ut i The Road jämfört med i Flod. 

Hjältens väg i The Road handlar om att försvara och bevara de ideal som förknippas med den 

goda människan. Hans uppgift är att ”bära elden”, en symbol som Campbell hävdar är vanligt 

förekommande i mytens värld och ofta får beteckna det essentiellt mänskliga.73 Det är också 

tack vare sin tillit till andra människor som sonen i slutet av romanen hittar en ny familj, 

vilket motsvarar återföreningen, steg tre i monomyten. 

I Flod är det Kappen som dör och med honom det barnsliga och tillitsfulla. 

Oskuldsfullhet och fantasi lämnar här plats för det hårda och vuxna, men det är en vuxenhet 

som Alka skapat själv genom att ifrågasätta det som fanns innan apokalypsen. Hon bygger 

upp Kajen för att sedan rasera den gamla världen, och när Ina lämnar husbilen för att aldrig 

mer återvända blir den brinnande kartboken en symbol för att Alka måste lära sig att lita på 

sin egen inre kompass. Bilden av lindansösen som styr det stora kraftverket ner i havet kan 

tolkas som att Alka har kommit i kontakt med sin egen vilja och vuxenhet eller ”[…] det 

omedvetnas liv eller energi”.74 När hon går över bron som leder in mot staden är hon inte 

längre ett barn.  

 

I den här uppsatsen har hjälteberättelserna pekat på två möjliga vägar ut ur apokalypsen. 

Väljer jag hjälten i The Road som förebild så kommer jag att försöka agera som en av ”the 

good guys” oavsett vilka svårigheter jag hamnar i. Jag kommer heller aldrig att förlora min 

tillit till det goda i människan oavsett hur många exempel på det motsatta som jag möter hos 

enskilda individer. Väljer jag istället att agera som Alka i Flod så kommer jag att kritiskt 

granska de ideal som jag omger mig med och leta efter en egen sanning. Jag kommer att lära 

mig att kontrollera och använda mig av ”det hårda” inom mig. Och framförallt kommer jag att 

sluta vänta på att någon annan ska visa mig vägen.  

Enligt Campbell är jag fri att agera enligt den myt som lämpar sig bäst för min situation, 

medan Abbott är inne på att jag omedvetet kommer att styras av en eller flera masterplots med 

stark kulturell förankring. Oavsett vem av dem som har rätt kan det vara intressant att studera 

de berättelser om undergången och de hjältebilder som vi omger oss med. De kan hjälpa oss 

att ställa frågan: Hur vill jag själv hantera apokalypsen när den drabbar mig? 

 

 

                                                
72 Campbell, Moyers, s. 75. 
73 Ibid., s. 201. 
74 Joseph, Moyers, s. 228. 
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