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1. Inledning 
1954 publicerades boken Lord of the Flies (LF) och med den fick William Golding sitt 

författargenombrott. Detta var hans andra publicerade verk. Hans första, diktsamlingen 

Poems, gavs ut redan 1934. Dessa två verk skiljer sig både till form och till innehåll markant 

från varandra. Förändringen härrör från Goldings upplevelser som marinsoldat under andra 

världskriget som kom att fullständigt förändra hans syn på människan. Efter att han med egna 

ögon sett vad civiliserade människor är kapabla att göra mot varandra nådde han en 

vändpunkt. Golding menar att ondska och inhumanitet inte är egenskaper förbehållna vissa 

individer som exempelvis Hitler eller Stalin. Han anser istället att alla människor inrymmer en 

kapacitet till ondska.1 

      LF är en ytterst mångsidig bok som kan tolkas ur flertalet perspektiv. Goldings egna syn 

på bokens tematik är att den framförallt består av en känsla: sorg.2 Han anser att en av hans 

viktigaste uppgifter i egenskap av författare är att få människan medveten om sin egen person. 

Han vill få läsaren att nå självinsikt: ”making people understand their own humanity”.3 När 

man läser LF slås man emellertid av den brutalitet och hänsynslöshet berättelsen ger uttryck 

för. De strandsatta barnen i romanen är till en början förtjusta över att ha en egen ö utan vuxna 

men med tiden förvandlas de till krigiska varelser. Det bildas två läger, ett lett av Ralph och 

som aningen förenklat kan liknas vid en demokrati. Det andra anförs av Jack som får nog av 

Ralphs ledarskap och grundar vad som kan betecknas som en diktatur. Det uppstår ganska 

tidigt i berättelsen en maktkamp mellan de två. 

 

1.1 Syfte och metod 
I denna uppsats kommer jag att utforska de samhällspolitiska och religiösa sidorna av LF. För 

att avgränsa arbetet fokuserar jag på Jacks väg till makten. Varför uppstår Jack läger och hur 

får han totalitär makt? För att besvara dessa frågor kommer även människosynen att beröras. 

Har Golding skildrat människan som en ondskefull varelse eller finns det öppningar i texten 

för andra tolkningar?  

                                                 
1 William Golding, The hot gates and other occasional pieces, London 1965, s. 86f.  
2 Golding konstaterar även att boken inrymmer andra teman, även sådana han själv inte haft för uppsåt att 
konstruera. William Golding, A moving target, London 1982, s. 163. Han anser att när en text väl publicerats 
förlorar författaren herraväldet över den. Medan författaren är påverkad av sina intentioner kan utomstående 
ögon kan se texten för vad den verkligen blivit. Men detta har inte alltid varit hans åsikt. Under en intervju med 
Frank Kermode 1959 kallade han citatet ”Never trust the teller, trust the tale” (D.H. Lawrence) för nonsens. Jack 
I. Biles, Talk: Conversations with William Golding, New York 1970, s. 54–58. 
3 Leighton Hodson, William Golding, Edinburgh 1969, s. 19. 
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      Uppsatsen är främst utformad som en komparativ studie av de politiska och religiösa 

strukturer som framträder i LF och de idéer kring människa, stat och religion som Thomas 

Hobbes presenterar i Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt (1651). 

Jag kommer att använda mig av Eva Backelins översättning av Leviathan (2004) som är den 

första kompletta översättningen till svenska. Leviathan består av fyra delar: ”Om människan”, 

”Om staten”, ”Om en kristen stat” och ”Om mörkrets rike”.4 Min jämförelse är avgränsad till 

de tre första delarna av verket. Jag syftar inte till att fastslå huruvida Golding inspirerats av 

eller ens har läst Hobbes. Idétraditionen efter Hobbes är emellertid stark i västvärlden och jag 

kommer att utgå från delar av Hobbes filosofi för att förklara utvecklingen i LF. Jag kommer 

att studera LF genom närläsning och tolka texten med hjälp av kontextualisering.5 Jag söker 

följaktligen samband mellan texten (LF) och den idétradition som återfinns i Hobbes 

Leviathan. Därtill kommer jag att ta hänsyn till den samtidskontext LF skrevs under. Det är av 

intresse att Golding och Hobbes levde under tider med liknande samhällsklimat: perioder 

präglade av krigstillstånd och politisk oro. Den komparativa metoden står nära både det 

idéhistoriska och det biografisk-psykologiska perspektivet vilket medför att jag kommer att ta 

hänsyn till Goldings personliga likväl som allmänna bakgrund och livssituation. Jag vill dock 

betona att dessa faktorer inte kommer fungera begränsande eller fastställande för min analys 

utan att de i högre grad utgör ytterligare perspektiv. 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Julia Kristeva hävdade när hon myntade begreppet intertextualitet att en text aldrig kan ses 

som ett isolerat fenomen utan att alla texter är en ”mosaik av citat” – ett samspel mellan 

författarens och läsarens språksfärer och den aktuella kontexten.6 Denna tanke är en 

förutsättning för min analys av LF. Jag kommer främst att diskutera kring de explicita och 

implicita mytologiska och bibliska sambanden men även kring de samband som ligger utanför 

texten. Sambanden föreligger så att säga i tidens tänkande där Hobbes moderna individualism 

får starkt uttryck i efterkrigstidens värld och enligt mig även i LF. Jag förutsätter således inte 

                                                 
4 Ett förslag till kapitlens inre struktur finner vi hos Viktoria Höög: del 1 beskriver människan som hon är; del 2 
vad som krävs för ett stabilt politiskt samhälle; del 3 redogör för principerna för ett kristet politiskt samhälle; del 
4 behandlar de doktriner inom religionen och filosofin som är falska och enligt Hobbes bör rensas ut. Viktoria 
Höög, Upplysning utan förnuft. Begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och 
Montesquieu, Stockholm, 1999, s. 37. 
5 Anders Palm menar i sin artikel ”Att tolka texten” att tolkning, hermeneutik, är kontextualisering: det är med 
hjälp av kontexter som vi utforskar och provar en texts möjliga betydelser. Staffan Bergsten, red., 
Litteraturvetenskap – en inledning, Lund 2002 s. 195. 
6 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Bergsten, s. 53. 
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ett starkt orsakssamband mellan texterna LF och Leviathan. Min jämförelse är närmst 

illustrativ och bör förstås som ett förslag till en alternativ läsart.7 Eftersom min jämförelse 

ligger på denna nivå blir följden att jag inte kommer att lägga speciell vikt vid textens 

uttryckssida (formen och språket) även om detta i viss mån kommer att beröras. Av högre 

intresse är textens innehåll. Genom att jag förutsätter att det finns samband mellan LF och 

externa företeelser ställer jag mig således nära den hegelianska konstuppfattningen. Enligt den 

hegelska teorin kan man inte avgränsa texten från tid och tänkande.8  

 

1.2.1 Läsarinriktad litteraturteori 
Följande teoriers konstsyn har fungerat som utgångspunkt i mitt sätt att närma mig LF. Jag 

kommer emellertid inte att referera till dessa teorier i analysen eftersom jag främst arbetar 

med de intertextuella sambanden. Stanley Fish är en av många forskare som anser att litteratur 

inte handlar så mycket om vad texten betyder som om hur läsaren skapar innebörd.9 Genom 

att hävda att litteraturen får sin status inom en tolkningsgemenskap följer att texten får sin 

innebörd utifrån den specifika gemenskap den läses i. Det finns belägg för en sådan syn på LF 

som tolkats å ena sidan som pessimistisk och antimänsklig och å andra sidan som 

förtröstansfull. Fishs teori framstår emellertid som en ytterlighet. Det finns trots allt saker i 

texten som begränsar läsarens frihet i producerandet av texten. Att påstå någonting annat vore 

att negligera författaren. Fenomenologen Wolfgang Isers teori uppmärksammar detta när han 

delar in texten i två poler: en artistisk som refererar till texten som är skapad av författaren 

och en estetisk som refererar till förverkligandet av texten och som utförs av läsaren. Enligt 

Iser är det litterära verket fullt av luckor. Således är det inte identiskt med texten utan skapas 

när det förverkligas av läsaren som fyller ut luckorna med egna erfarenheter, kunskap etc. En 

texts betydelse är enligt Isers resonemang lika med summan av dess läsningar.10 Denna 

textsyn är applicerbar på LF som tack vare sina luckor i hög grad är öppen för 

tolkningsalternativ. Iser menar också att författarens syfte är att förmedla en upplevelse – och 

en attityd till denna upplevelse.11 Tanken har sitt ursprung hos Georges Poulet som menar att 

                                                 
7 Anders Olsson ger en översikt över intertextuella inriktningar och begrepp i artikeln ”Intertextualitet, 
komparation och reception”, i Bergsten, s. 59ff. 
8 Motpolen – den kantianska konstsynen befäster texten som autonom. Den litterära texten separeras på så sätt 
från sin historiska och därmed även filosofiska kontext. För Hegel var ett sådant dualistiskt tänkande omöjligt. 
Eva Hoettner Aurelius, ”Litteratur och idéer”, i Bergsten, s. 47. 
9 Claes Entzenberg, ”Läsarorienterad semiotik och pragmatik”, i Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, red., 
Modern litteraturteori del 2, Lund 1993, s. 90. 
10 Wolfgang Iser, ”Läsprocessen – en fenomenologisk betraktelse”, i Entzenberg, Hansson, Modern 
litteraturteori del 1, s. 319-325. 
11 Iser, i Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, red., Modern litteraturteori del 1, Lund 1993, s. 337. 
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det finns en bestämd intention från författarens håll. Denna författarintention förmedlas av 

verket och uppfattas av läsaren.12 Läsaren uppfattar emellertid tankarna som sina egna och 

Iser talar om en artificiell delning av läsarens personlighet. Enligt Iser inrymmer tolkningen 

av en litterär text å ena sidan det främmande jaget som härrör från författaren och å andra 

sidan det verkliga jaget, den individuella personligheten. Dessa två är aldrig, menar Iser, helt 

avskurna från varandra.13 Denna författarintention kan också skönjas i LF. Golding refererar 

som ovan nämnts till den som en känsla av sorg och även om många skulle benämna den 

annorlunda (bedrövelse, avsmak etc.) är attityden densamma. Denna attityd, läsarens reaktion, 

förstärks genom textens allegoriska karaktär, cirkelkompositionen och att texten tydligt kan 

läsas som en skildring av en antiutopi. Texten påminner oss ständigt om att det egentligen inte 

föreligger någon skillnad mellan barnens värld på ön och vår egen civiliserade värld. Viktor 

Sklovskij menar att handlingar och ting automatiseras i takt med att vi vänjer oss vid dem. 

Konstens uppgift, menar han, är att genom olika grepp verka frigörande från 

automatiseringsprocessen.14 Genom att Golding främmandegör den för kalla kriget 

karaktäristiska kapprustningen och krigsmentaliteten uppmärksammas det absurda i att detta 

blivit en accepterad livshållning. Antiutopin som den skildras inrymmer också en antydan om 

att vilja bli motbevisad. Genom läsarens producerande av det litterära verket pekar texten på 

möjligheten av ett möjligt alternativt samhälle.  

 

1.2.2 Thomas Hobbes 
Mot denna litteraturteoretiska bakgrund kan det vara dags att kort presentera Thomas Hobbes. 

Min analys av LF är som sagt komparativ och det är Hobbes filosofiska teorier jag kommer 

att stödja mig på och referera till. Thomas Hobbes anses vara en av pionjärerna inom den 

moderna individualismen och hans politiska filosofi har haft stort inflytande på såväl sin 

samtid som eftervärlden. Han tar avstånd från de traditionella tankarna om människan som en 

i grunden förnuftsstyrd varelse. Istället framställer han henne som driven av begär. Hobbes 

menar att allt som existerar är materia i rörelse. Detta gäller även människan vars agerande 

enligt Hobbes är helt och hållet beroende av yttre påverkan.15 Förenklat beror människans 

agerande på vad hon genom sinnesorganen uppfattar som bra eller dåligt för hennes egen 

självbevarelse. Vad hon känner begär inför och rör sig mot, eller vad hon hyser aversion mot 

                                                 
12 Georges Poulet, ”Läsandets fenomenologi”, i Entzenberg, Hansson, Modern litteraturteori del 1, s. 300-306. 
13 Iser, i Entzenberg, Hansson, Modern litteraturteori del 1, s. 340. 
14 Viktor Sklovskij, ”Konsten som grepp”, i Entzenberg, Hansson, Modern litteraturteori del 1, s. 20f. 
15 Thomas Hobbes, Leviathan eller En kyrklig och civil stats innehåll, form och makt, översättning av Eva 
Backelin, Göteborg, 2004, s. 22. 
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och därav strävar bort ifrån.16 Detta innebär även att när människan skapar sin stat sker det 

inte på grund av förnuft utan ytterst på grund av begär. Två begrepp som är viktiga i Hobbes 

filosofi är rädsla och ängslan. På detta område kommer jag mestadels att hänvisa till William 

W. Sokoloff som i sin artikel ”Politics and anxiety in Thomas Hobbes’s Leviathan” analyserat 

Hobbes användning av begreppen och deras konsekvenser.17 I sin religionsfilosofi kritiserade 

Hobbes de rådande kristna maktstrukturerna. Därav stämplades han tidigt som ateist. Senare 

forskning har dock tagit fasta på Hobbes religiösa tro som den faktiskt kommer till uttryck i 

Leviathan. På detta område tar jag hjälp av A. P. Martinich som i The two gods of Leviathan 

ger belägg för att Hobbes i hög grad var ortodoxt kristen. Jag kommer även referera till 

Gordon Hull som har tagit sin utgångspunkt i verkets titel: Leviathan. I artikeln ”Against the 

Empusa: Hobbes’s Leviathan and the Book of Job” tydliggör Hull hur Hobbes använder sig av 

det mytologiska havsodjuret för att föra fram sitt syfte.18 Hull menar att Hobbes använder 

Leviathan dels som symbol för den suveräna statens makt och storhet, men även som 

påminnelse om människans begränsade kunskap.19 

 

1.3 Forskningsöversikt 
William Golding har mottagit både Booker Prize (1980) och nobelpriset i litteratur (1983) och 

hans texter har varit föremål för flertalet analyser ur vitt skilda perspektiv. Leighton Hodson 

gör i ”The metaphor of darkness: Lord of the Flies” en grundlig analys av LF.20 Han redogör 

för flertalet infallsvinklar och visar på bokens och karaktärernas mångsidighet. Han fokuserar 

på bokens intertextuella samband, främst Ballantyne’s Coral Iland men även andra verk av 

Golding.21 Claire Rosenfield och William Wasserstrom är två forskare som med skilda 

resultat analyserat LF ur ett renodlat freudianskt perspektiv.22 Infallsvinkeln är intressant men 

mindre lämpad för omfattande analyser eftersom en av de viktigare karaktärerna, Simon, näst 

                                                 
16 Hobbes, s. 78. 
17 William W. Sokoloff, ”Politics and anxiety in Thomas Hobbes’s Leviathan”, The Johns Hopkins university 
press, Theory and event, 2001:1.  
18 Leviathan figurerar i utombiblisk såväl som biblisk mytologi, främst som ett havsodjur som representerar 
kaos. Detta kaos måste vanligen övervinnas för att skapa eller återupprätta ordningen i kosmos. Inom biblisk 
mytologi uppträder Leviathan därtill som en enorm drake också kallad ormen från urtiden (Upp.12:9, 20:2) – 
djävulen eller satan; Guds motståndare. 
19 Gordon Hull, ”Against the Empusa: Hobbes’s Leviathan and the Book of Job”, British Journal for the History 
of Philosophy, 2002:1, s. 12. 
20  Leighton Hodson, William Golding, Edinburgh, 1969. 
21 Här kan nämnas att LF är strukturerad som en uppgörelse med den världs- och människosyn som Ballantyne 
skildrat i Coral Iland (1858) vilket är en intressant bakgrund att ha i åtanke när man läser LF.  
22 Rosenfields ”Men of smaller growth. A psychological analysis of William Golding’s Lord of the Flies” 
publicerades i tidskriften Literature and Psychology hösten 1961. Wasserstroms ”Reason and reverence in art 
and science” trycktes i Literature and Psychology vintern 1962. 



 
 

6

intill försvinner i en sådan analysmodell.23 Detta är en brist som även Hodson 

uppmärksammar. ”Beelzebub revisited: Lord of the Flies” av Bernard S. Oldsey och Stanley 

Weintraub ingår i boken The art of William Golding (1968). De delar i flera fall Hodsons 

åsikter, exempelvis angående bristerna med den freudianska analysmodellen. I sin analys 

förkastar de också alla antydningar till religiös allegori som LF kan tänkas inrymma. 

Exempelvis menar de att det inte förekommer några direkta böner eller vädjanden till någon 

gudomlighet i texten. Hos Jacks grupp ligger emellertid en stor del av hans makt och deras 

hänsynslösa beteende i just tillbedjande och offrande till den Flugornas Herre som de 

fruktar.24 Motsatt ståndpunkt i anknytning till det religiösa perspektivet intar Virginia Tiger i 

William Golding. The dark fields of discovery (1974). Hon påpekar istället vikten av den 

religiösa kontexten. Hennes bok bygger till stor del även på muntliga och skriftliga samtal 

med Golding.25 Ovanstående analyser hör till dem jag läst men valt att inte använda mer än 

sporadiskt i uppsatsen. 

      Följande fyra verk har bistått med både intressanta synvinklar och förtydligande 

kommentarer. John F. Fitzgerald och John R. Kayser tar i artikeln ”Golding’s Lord of the 

Flies: Pride as original sin” ett starkt religiöst och politiskt grepp om LF. De utgår främst från 

den egyptiska Osiris-myten och Bibeln.26 De belyser genom dessa människans fallna natur 

som den skildras i LF. Deras slutsats är att människans ursynd skildras som högmod. Detta får 

även en politisk innebörd eftersom de menar att barnens yttersta form av hybris är deras tro på 

                                                 
23 Sigmund Freuds människosyn passar i stort in vid en analys av LF men det blir besvärligt vid användandet av 
modellen detet – jaget – överjaget. Resultatet blir en snäv analys där viktiga aspekter går förlorade. Ralph, Jack 
och Piggy blir de centrala karaktärerna medan Simon måste förenklas så till den grad att han får formen av en 
bikaraktär. 
24 I berättelsen är det grishuvudet på stören (jägarnas offergåva) som rent fysiskt är Lord of the Flies. Men 
samtidigt är Lord of the Flies även mottagaren av offret, den som ska blidkas. Lord of the Flies har även fler 
betydelser är hebreiskans Beelzebub. I antik mytologi är det även ett av Zeus namn. Redan i titeln får boken 
således en religiös aspekt som ter sig svår att förbise. Oldsey och Weintraub förnekar förvisso inte att det finns 
en religiös intertextualitet men de fokuserar på det kristna tillbedjandet. Jacks grupp har emellertid brutit sig ur 
de kulturella banden. Därmed är det även troligt att de tillämpar ett bedjande som inte följer de kristet kulturella 
normerna. Mot detta kan hävdas att barnen uppvisar tecken på masshysteri grundad i grupptryck och rädsla i 
högre grad än utövar religiöst beteende. Det har emellertid ansetts, av bland andra Sigmund Freud, att religiositet 
är just en massneuros. Religiositeten innebär ju inte att guden som dyrkas existerar.  
25 Virginia Tiger, William Golding. The dark fields of discovery, London, 1974, s. 11. Hon påpekar dock att 
hennes bok inte är ett resultat av Goldings tankar och analyser utan att den består av hennes tolkning. Golding 
har emellertid läst Tigers bok och gjort påpekanden i ett tidigare manuskript. 
26 Kortfattat går Osiris-myten ut på att guden Osiris gav egyptierna, som var vildar och kannibaler, civilisation 
genom lagar, gudsdyrkan, äktenskap och jordbruk. Osiris bror, demonen Set-Typhon greps av avund och 
högmod och ville överta Osiris tron. Typhon överlistade därför Osiris och dränkte honom. Osiris hustru Isis gav 
sig ut och letade efter sin makes kropp, hittade den och gömde den i skogen. Under en grisjakt fann dock Typhon 
kroppen och stympade den. Ett fruktansvärt krigstillstånd ska sedan ha brutit ut och varat tills det att Osiris och 
Isis son Horus besegrade Typhon. Typhon, av Plutarchos tolkad som havet, kämpar dock alltjämt för makt. 
Myten finns givetvis återgiven med smärre variationer, detta är Plutarchos framställning.  John F. Fitzgerald & 
John R. Kayser ”Golding’s Lord of the Flies: Pride as original sin”, Studies in the novel, 1992:1, s. 80. Senare 
blir Typhon dessutom en luftgud vilket är intressant i jämförelse med odjurets olika former i LF. 
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engelsk överlägsenhet. ”We’re English; and the English are best at everything” säger Jack och 

denna anda genomsyrar barnen på ön.27 En i än högre grad politisk infallsvinkel har Paul 

Crawford i boken Politics and history in William Golding. The world turned upside down 

(2002). Främst analyserar han de element av fantastik och karnevalistik som återfinns i 

Goldings verk.28 LF ses ofta som en universell bok men Crawford menar att den likväl är 

bunden till sin samtidskontext. Den karnevalistika traditionen att vända världen uppochner har 

dels en glädjefull och festlig sida präglad av gyckel och spex. Men den inrymmer även en 

våldsam och anarkistisk sida. Enligt Crawford är dessa aspekter alltför snabbt genomgångna 

och ofta förbisedda i analyser av LF. Crawford drar liksom Fitzgerald och Kayser slutsatsen 

att boken inrymmer en stark kritik mot de allierade länderna, särskilt England, som efter 

kriget skapade sin identitet i motsats till nazisterna. Detta är en slutsats Golding själv håller 

med om: ”That (nazismen) was only the same kind of inflamed spot we all of us suffer from, 

and so I took English boys and said, 'Look. This could be you.' This is really what the book 

comes down to”. 29 Howard S. Babb fokuserar i The novels of William Golding framförallt på 

Goldings berättarteknik och i inledningen kallar han Golding ”Master of narrative”.30 På det 

stora hela läser han LF som en religiös allegori men han kritiserar tesen om högmod. Babb 

menar att man inte kan tillskriva barnen en högre rationell självmedvetenhet eller kunskap än 

vad som är rimligt.31 Han motsätter sig därmed att det är högmod som får barnen att vilja 

rationalisera omvärlden, eller som Piggy, sin egen natur. Däremot, säger Babb, framgår det 

tydligt att rationalitet är ett bristfälligt stöd för människan. Även Mark Kinkead-Weekes och 

Ian Gregor prisar Goldings berättarteknik i William Golding: a critical study of the novels 

(2002). De redogör ingående för karaktärerna och deras utveckling genom berättelsen. De 

utgår hela tiden ifrån texten och deras analys är full av utdrag som analyseras och tolkas. 

Goldings narrativa utformning är utmärkande på flera sätt menar de. Å ena sidan är boken 

kraftfull och spännande samtidigt som den så att säga är lätt att förstå. Å andra sidan är boken 

alltför komplex för att reduceras och förklaras under en tes eller slutsats, en åsikt jag tror de 

flesta som studerat boken är beredda att hålla med om. 

                                                 
27 William Golding, Lord of the Flies, London, 1979, s. 55. 
28 Med ordet karnevalistik åsyftar jag engelskans karnevalesque. 
29 Biles, s. 4. 
30 Howard S. Babb, The novels of William Golding, Columbus, 1970, s. 2. För orientering i narratologi se 
Bergsten, s. 173-188. 
31 En kommentar som skulle vara sann om det var verkliga barn som diskuterades. Men LF är trots allt ett 
skönlitterärt verk och begränsas därför inte av verklighetens saklägen. Man kan därtill ifrågasätta om det 
verkligen krävs rationell självmedvetenhet för att gripas av högmod. 
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      Av ovan nämnda forskare är det endast Fitzgerald och Kayser som i sin artikel dragit 

paralleller till Thomas Hobbes teorier och människosyn. Jämförelsen sträcker sig emellertid 

inte längre än till fotnotskommentarer och är således inte någon djupare reflektion. Trots de 

goda förutsättningarna för en analys av LF ur hobbesianskt perspektiv tycks det alltså som att 

detta är ett, tills nu, relativt outforskat område. 

 

2. Lord of the Flies  
En grupp unga pojkar evakueras från ett England i kärnvapenkrig men blir nedskjutna och 

strandsatta på en öde ö utan vuxen närvaro.32 Ralph och Piggy är de två först introducerade 

karaktärerna i berättelsen. Ralph hittar en trumpetsnäcka och med hjälp av Piggy använder de 

den för att sammankalla de överlevande. Barnen ansluter sig sporadiskt med undantag för en 

grupp pojkar som kommer gåendes på led. Denna grupp består av korgossar anförda av Jack 

Merridew. När alla är samlade röstar de fram en hövding (Ralph) och gör upp regler. De tre 

viktigaste föreskrifterna blir att den som håller snäckan har ordet, att de behöver en signaleld 

för att kunna räddas samt att de måste se till att få mat för dagen. Jack som konkurrerade om 

positionen som hövding får leda sina korgossar som jägare. Jägarna ansvarar för att förse 

barnen med kött och för att hålla signalelden vid liv. När mörkret faller börjar de mindre 

barnen bli rädda. De drömmer mardrömmar och fantiserar om odjur. Rädslan utvecklas till 

skräck när en nedskjuten, och därigenom dödad, pilot hamnar på ön. De misstar piloten för 

odjuret och blir övertygade om att ett sådant faktiskt existerar. Att skydda sig från monstret 

blir en ny prioritering. Samtidigt leder rivaliteten mellan de två ledarfigurerna till att stammen 

delas i två läger. Härifrån eskalerar händelserna och berättartempot trappas upp. Jack tar 

makten på ön och den tidigare lekfulla tillvaron förvandlas till en blodig kamp på liv och död. 

Alla som inte frivilligt går med i Jacks stam ses som ett hot. Simon, den enda av barnen som 

sett att odjuret i realiteten är en död människa, mördas. Piggy, Ralphs lojala vän och rådgivare 

dödas under ett försök att resonera med den nya stammen. I sista kapitlet jagas Ralph, den 

enda som nu står utanför Jacks stam. De försöker röka fram Ralph men i sin iver antänder de 

hela ön. Detta blir deras räddning – en sjöofficer har sett röken och leken är slut. 

 

                                                 
32 Enligt bland andra Hodson, Tiger och Crawford fanns det i ett utkast till LF även en del som skildrade 
kärnvapenkriget. Detta blev borttaget innan publiceringen men det är fortfarande tydligt för läsaren att ett 
atomkrig är evakueringsorsak. Tydligast uttrycks detta genom Piggy som minns att människor talat om 
atombomben på flygplatsen. Golding, LF, s. 20. 
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2.1 Introduktion till karaktärerna 
Varje enskild karaktär fyller en viktig funktion i att föra fram berättelsen. Karaktärerna är i sig 

komplexa och genomgår alla någon form av förändring genom boken. Jag ska här kortfattat 

presentera karaktärerna Roger, Samoeric och småbarnen. I efterföljande fyra stycken ges mer 

utrymme åt huvudkaraktärerna Ralph, Jack, Piggy och Simon.  

      Roger är en ytterst dynamisk karaktär. Vid första mötet på stranden framställs han som en 

liten, spenslig och hemlighetsfull pojke. Men därmed inte sagt att han är osäker eller skygg av 

sig. När Jack är i färd med att utnämna sig själv hövding avbryter Roger och föreslår att de 

istället ska rösta om hövdingposten. Därmed är han den förste att förespråka demokrati. Han 

är även ett av de få barnen som inte räds Jack. Under berättelsens gång får vi följa hur Roger 

blir alltmer attraherad av känslan av makt över liv. Till en början är han fortfarande betingad 

av sin uppfostran. Den civilisation han växt upp i hindrar honom från att leva ut sina impulser. 

Men snart tar driften efter makt överhand, han blir uppslukad av maktkänslan och förvandlas 

till en sadist. I bokens sista kapitel är det tydligt att småbarnen fruktar Roger mer än Jack och 

att Roger har förvandlats till en hänsynslös bödel. 

      Sam och Eric är ett gladlynt tvillingpar. De introduceras som olika karaktärer men deras 

namn slås efterhand ihop till Samoeric. Detta beror främst på två omständigheter. För det 

första har de andra barnen svårt att hålla isär Sam och Eric utseendemässigt. För det andra 

delar de i princip redan identitet. På gott och ont utför de till och med sina sysslor som en 

person. De arbetar hårt och är måna om signalelden. De är lojala gentemot Ralph och blir inte 

medlemmar i Jacks grupp förrän de tvingas med våld.  

      Jag väljer att på det stora hela tolka småbarnen som en enhetlig karaktär. De representerar 

samhällsmedborgare och bär starka allegoriska drag i sitt sätt att välja och än mer följa en 

ledare. Småbarnen, de som är omkring sex år gamla, är försvarslösa och beroende av de äldres 

beskydd. Allteftersom berättelsen fortskrider blir småbarnen smutsigare och räddare. De 

plågas av mardrömmar och fantiserar om monster. Ironiskt nog har de all anledning att vara 

rädda – men inte för ett tropiskt odjur. De äldres arroganta hållning gentemot dem är ett hot 

av mer verkligt slag. ”Use a littlun” säger Jack när de äldre fastslår att de behöver en levande 

gris att döda i ritualen.33 Detta sägs som ett skämt men det är obehagligt klart för läsaren att 

uttalandet varken är harmlöst eller riskfritt för småbarnen. Leken har börjat förvandlas till 

                                                 
33 Golding, LF, s. 143. Med ”ritualen” åsyftar jag den rollspelsdans som jägarna utför främst i samband med jakt. 
En person agerar gris medan de andra barnen stridslystet mässande dansar i ring kring honom. Genom rollspelet 
får barnen utlopp för sina rädslor och drifter samtidigt som den gemenskap den bidrar till bland deltagarna inger 
en viss känsla av trygghet.  
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allvar och man kan märka att jägarna drivs av en blodstörst de tidigare kände vämjelse inför.34 

En annan viktig funktion småbarnen fyller är att de påminner läsaren om att LF faktiskt 

handlar om barn. 

 

         2.1.1 Ralph 

Ralph är tolv år gammal. Han har kroppsbyggnad som en blivande boxare men ett milt och 

sympatiskt ansikte. Till en början ger dock Ralph ett ganska osympatiskt intryck. Han sviker 

Piggy’s förtroende och sårar hans känslor genom att skratta åt hans öknamn. Därtill avslöjar 

han det för de andra barnen. Ralph blir vald till ledare av de andra barnen. Men inte på grund 

av sin intelligens eller ledarinstinkt, utan på grund av hans ovan beskrivna utseende och det 

faktum att han var den som blåste i snäckan. Hans roll som demokratisk ledare tar sig flera 

uttryck. Han är diplomatisk och rådgör med Piggy innan han fattar beslut. Han delar ut 

uppgifter och i demokratisk anda håller han många möten där gruppen diskuterar olika 

ärenden. Tala är lite av ett nyckelord när det kommer till Ralph. Han talar mycket medan 

Piggy är den som tänker och när det är upp till handling föregås Ralph ofta av Jack. Ralph 

präglas även av sin förnuftstro. När småbarnen börjar tala om ett odjur förnekar han dess 

möjliga existens. Det är för honom inte förnuftigt att tro på odjur och monster. Men han stillar 

då heller inte småbarnens oro. Det språk Ralph talar är ett förnuftets språk och han visar inga 

större tecken på empatisk förmåga eller retorisk fallenhet. Tvärtom ogillar han Jacks tendens 

att utnyttja retoriken till sin fördel. Ralph tycks vara en stabil ledare och sedd i kontrast till 

Jack är det även lätt att man tänker på honom som en godhjärtad ledare. Men vid närmare 

granskning blir det tydligt att han är splittrad av en inre konflikt. Han avundas småbarnens 

frihet från ansvar och Piggy’s förmåga till rationellt tänkande. Emellanåt dras han även med i 

Jacks upptåg.35 Ralphs viktigaste prioritering är signalelden, för att överleva måste de räddas 

av den yttre världen.  

 

         2.1.2 Jack 

Jack är en rödhårig pojke beskriven som lång, mager och knotig med ett skrovligt och fräknigt 

ansikte. Jack är den av barnen som har instinktiv ledarinstinkt och han talar med en obesvärad 

auktoritet i rösten. Han är den som börjar tala vid första mötet och han anser sig själv vara den 

                                                 
34 Mark Kinkead-Weekes & Ian Gregor, William Golding: a critical study of the novels, London, 2002, s. 32ff. 
35 Under upptäcktsfärden blir han exempelvis minst lika upphetsad över tanken på att döda grisen som Jack. Det 
framkommer också att han avundas jägarna, dels för att de har roligt när de utför sitt arbete men också på grund 
av den ära som jagandet medför. Därtill är även Ralph aktivt deltagande i mordet på Simon. 
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givna hövdingen. Han är försångare och ledare för gruppen av korgossar och han kommer av 

privilegierad samhällsklass. I egenskap av ordningsman styr han korgossarna med fast hand. 

Detta är tydligt redan vid deras entré i berättelsen. Gruppen kommer tågandes på två led med 

Jack i spetsen. Trots värmen bär de fortfarande sina uniformer: de svarta mantlarna med 

silverkors längs sidan och krås kring halsen täcker hela kroppen och på huvudet bär de svarta 

hattar. Deras uniformer, påpekar Crawford, bär likheter med både Nazitysklands SS och 

Hitlers tidiga grupp av livvakter ”Stabswache”. Silverkorsen symboliserar inte bara det 

kristna korset utan för även tankarna till både järnkorset och hakkorset. Nazifieringen av 

Jacks grupp förstärks även av deras förkärlek för parader, pompa och ståt. Därtill ger de i 

fascistisk anda tidigt vika för sina primitiva drifter. Jack kan heller aldrig riktigt ta till sig 

meningen med Ralphs förnuftiga föreskrifter och normer.36 Jack förespråkar att regler införs 

och han fodrar ivrigt att brott mot dem bestraffas. Han är, i motsatts till Ralph, 

handlingskraftig och agerar. Jack fattar egna beslut och han rådgör inte med någon innan han 

verkställer dem. Det händer att Jack agerar överilat men hans goda retoriska förmåga gör 

honom kapabel att vända saker och ting till sin fördel. Ett taktiskt drag och något av en 

vändpunkt i ledarrollerna är när Jack väljer att inte förneka odjurets existens. Istället erbjuder 

han barnen skydd från det. Han använder sig av deras rädsla och gör sig till beskyddare. Men 

att Jack själv är rädd uppdagas under ett samtal med Ralph och Simon: ”But you can feel as if 

you’re not hunting, but – being hunted”.37 Han förstår barnens rädsla och kan identifiera sig 

med och relatera till den. Jacks viktigaste prioritering är jakten, att de får mat för dagen. Hans 

tanke på överlevnad är mer förankrad i nuet än Ralphs. 

 

         2.1.3 Piggy 
Piggy, vars öknamn härrör av att han är kort och tjock, är Ralphs lojale vän och rådgivare.  

Han är astmatiker, lillgammal till sättet och hans dialekt tyder på att han är av lägre klass. 

Piggy försöker på flera sätt göra sig till vän med de andra men istället blir han tidigt den som 

står utanför.38 Inte heller Ralph visar till en början något större intresse för honom. Men det är 

inte utan anledning han blir Ralphs rådgivare. Piggy är den som har kunskap om saker och 

ting och som har förmåga till rationellt tänkande, egenskaper Ralph kommer att beundra och 

                                                 
36 Paul Crawford, Politics and history in William Golding. The world turned upside down, Missouri, 2002, s. 56. 
37 Golding, LF, s. 67. 
38 Alla barn med undantag för korgossarna är främlingar inför varandra. Första gången de blir en sammanhållen 
grupp är det i en enighet där Piggy inte bara är utanför – det är narrandet av honom som för de andra samman. 
Golding, LF, s. 29. Även som läsare har man svårt att sympatisera med Piggy. Hans lillgamla sätt och 
rationalistiska tänkande bidrar till att man som läsare emellanåt tenderar att irritera sig på honom. 
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avundas. När Ralph hittat snäckan är det Piggy som ser vad det är och vet hur man ska 

använda den. Medan Ralph vill blåsa i den mest för skojs skull inser Piggy att den kan fylla en 

praktisk funktion: de kan använda den för att samla alla överlevande och hålla möte. Han ger 

dock ofta Ralph äran för förslagen. ”That’s what you meant, didn’t you? That’s why you got 

the conch out of the water?”.39 Det är tack vare Piggy’s glasögon som barnen kan göra upp 

eld på ön. Dessa fungerar även som symbol för förnuftet. När Ralphs grupp blir bestulna på 

glasögonen får det två konsekvenser. För det första kan de inte längre göra upp eld och för det 

andra blir Piggy praktiskt taget blind utan dem. I desperat tro på att rätt ska vara rätt går de 

upp till slottsklippan där Jacks grupp bosatt sig. Mitt under Piggy’s tal om lag och ordning 

välter Roger ner en stenbumling som krossar både snäckan och Piggy. 

 

         2.1.4 Simon 
Simon är en intressant karaktär som på flera sätt skiljer sig från de andra. De flesta tolkar 

Simon som en Kristus-gestalt, en vedertagen uppfattning som i och för sig inte är helt felaktig. 

En närmare analys uppenbarar emellertid, vilket Arnold Kruger uppmärksammat, att Simon i 

högre grad bär likheter med Jesus apostel Simon Petrus.40 Simon är den enda av korgossarna 

som inte blir jägare. Detta kan bero på att han lider av vad de flesta litteraturforskare tolkar 

som epilepsi. Redan första gången vi som läsare möter honom svimmar han och vi får veta att 

svimningsanfallen inte hör till ovanligheterna. Här ser Kruger ytterligare likhet med Simon 

Petrus som tillrättavisas av Jesus: ”Anden vill, men kroppen är svag.”41 Intressant är att 

Ralph, trots Simons tendens att svimma, tar med honom på expeditionen runt ön. Simon är 

emellertid mycket stark i psyket och han har en unik insiktsförmåga som vid ett antal tillfällen 

är nästan övermänsklig. Han når tidigt insikt om odjuret: ”maybe it’s only us”.42 Och det är 

Simon som identifierar monstret som den nedskjutne piloten. Hans insikt ligger på två nivåer: 

odjuret på berget är en död pilot; och odjuret finns i människan själv. De andra barnen på ön 

ser Simon som en lite knasig figur. Detta beror inte enbart på de epileptiska anfallen. Simon 

tycker även om att gå iväg ensam, till en glänta han hittat i skogen. Gläntan fyller funktionen 

                                                 
39 Golding, LF s. 23. 
40 Arnold Kruger, ”Golding’s Lord of the flies”, Explicator, 1999:3 , s. 167–169. Kruger menar att Simons 
sekundära status som korgosse och det faktum att han aldrig har ledarfunktion talar emot att han är en Kristus-
gestalt. Vidare pekar han på scenen när Simon hjälper småbarnen att få ner frukt från träden och ser i den en 
parallell till Jesus uppmaning till Simon Petrus: att vara en herde åt Guds lamm (Eng: ”Feed my lambs”. 
Joh.21.15). Simon fyller denna uppgift flertalet gånger, inte enbart gentemot småbarnen utan även för Piggy. 
Simon är fredsmäklare mellan Piggy och Jack, försvarar Piggy när han kritiseras, förser honom med kött när 
Jack nekar honom etc. 
41 Kruger, s. 167-169. 
42 Golding, LF, s. 111. 
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av andaktsrum/kyrka och det är här jägarna senare placerar stören med grishuvudet: Flugornas 

Herre. Det är utmärkande för Simon att han inte är rädd såsom de andra. Han känner heller 

inte avund eller agg gentemot någon på ön. Simons karaktär har inte enbart formen av den 

upplyste, han ter sig som direkt genomgod. Men Simon vet att odjuret är en del av honom 

också. Vid två tillfällen misstar barnen honom dessutom för odjuret. Första gången när han 

under natten återvänder från gläntan. Andra gången när han mördas. Simons död är, med 

bakrund av barnens dansande och mässande, av rituell karaktär. 

 

    3. Uppbyggandet av en statsmakt 
Som jag nämnde tidigare menar Hobbes att människan skapar sin stat på grund av begär – inte 

som en följd av det mänskliga förnuftet (s.5). Detta kan kräva en mer ingående förklaring. 

Bakgrunden till denna slutsats finner vi i Hobbes människosyn. Enligt Hobbes är människan i 

naturligt tillstånd, utan kulturell eller samhällelig påverkan, en ytterst egoistisk varelse. 

Eftersom hon inte är en social varelse i grunden har hon heller ingen egentlig nytta av andra 

människor. Tvärtom är andra människor mest till besvär.43 Människans främsta mål är att 

bevara sig själv. Sålunda är hennes främsta drivkraft självbevarelsedriften. Att tillgodose 

denna drift, menar Hobbes, är varje människas rättighet. Detta har sin grund i den naturliga 

rätten.44 Alla människor har tillåtelse att göra vad som krävs för den egna självbevarelsen. Det 

hon uppfattar vara av godo för henne får och bör hon enligt den naturliga rätten göra. I 

naturtillståndet finns det inga moraliska betänkligheter eller etiska regler. Varje individ får lita 

till sin egen styrka. Detta skapar självfallet stor otrygghet och livet i naturtillståndet blir 

följaktligen ett tillstånd av allas krig mot alla.45 

      Det konstanta krigstillståndet leder till att människan, för att säkerställa sitt liv, måste 

skapa samhället och staten. En person, eller en grupp personer utses för att skydda folket. 

Människan överlämnar sin naturliga rätt till frihet i furstens händer. I utbyte får hon fred och 

trygghet. Detta förbund knyts alltså av egoism för att människan vill säkerställa sin 

självbevarelse. Men själva fördraget sluts medborgarna sinsemellan, inte mellan medborgarna 

och fursten.46 Ralph som i LF har rollen av furste sluter enligt Hobbes teori inte fördrag med 

                                                 
43 Hobbes, s. 127. 
44 Den naturliga rätten är: ”den frihet varje människa har att använda sin egen styrka såsom hon själv vill för att 
bevara sin egen natur, det vill säga sitt liv, och följaktligen att använda de medel som enligt hennes eget omdöme 
och förnuft är mest lämpade för att hon skall uppnå detta mål.” Hobbes, s. 130. 
45 Hobbes, s. 128. 
46 Hobbes, s.157-163. 
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de andra barnen. Han har utsetts av dem att företräda deras vilja. Han befinner sig därav i 

naturtillstånd gentemot de som blivit hans undersåtar.47  

      Enligt Hobbes begränsas furstens makt endast av den naturliga lagen.48 Den naturliga 

lagen, som egentligen är flera lagar, är givna av Gud och återfinns bland annat i Guds Ord. 

Hobbes ser lagarna sammanfattade i regeln ”vi skall göra för andra vad vi vill att de skall göra 

för oss”.49 Lagarna är naturliga, moraliska och gudomliga. Martinich påpekar vikten av att 

poängtera att de naturliga lagarna är gudomliga för att inte blanda ihop dem med förnuftet. 

När människan skapar sin stat är det inte förnuftet som frammanar det utan begäret efter 

självbevarelse.50 Förbundets natur medför således att fursten blir suverän. Suveränen har kvar 

sina naturliga rättigheter och är inte såsom undersåtarna bunden till de lagar han stiftar. Folket 

kan därför aldrig ställa honom till svars, han lyder endast under de naturliga lagarna och 

tuktas enbart av Gud. Så är en Leviathan född.51  

      Kulturen är följaktligen sprungen ur naturen och den kultiverade människan är en varelse 

konstruerad för att passa in i sitt sociala sammanhang. Detta medför även att kulturen alltid är 

underordnad de naturliga drifter som skapat den: i första hand självbevarelsedriften. Om 

denna drift inte blir tillgodosedd, exempelvis om fursten inte klarar av att ge folket varaktig 

trygghet, fyller inte kulturen sitt syfte. Då finns det inte längre någon anledning för människan 

att underordna sig fursten.52 De naturliga drifterna tar överhanden och det krigstillstånd som 

präglat människan i naturtillstånd bryter åter ut. Konflikt kan även uppstå genom maktkamp 

inom kulturen. Enligt Hobbes måste fursten styra med hjälp av en stark våldsapparat. Löften 

och förbund hålls inte av naturen utan av fruktan för vad ett brott mot löftet kan få för följd.53 

Detta medför att om en eller flera personer anser sig inneha större makt än fursten kan en 

statskupp vara befogad. I grund och botten härrör även detta ur självbevarelsedriften, den med 

mest makt överlever. Men om fursten har utvecklats till en Leviathan såsom krävs är 

emellertid ett uppror ytterst motsägelsefullt och i det närmaste absurt. Förbundet innebär ju 

även att fursten handlar på folkets uppdrag. Vad han gör kan inte ifrågasättas. Ett uppror blir i 

och med förbundet ett uppror mot det man själv bemyndigat.54 

                                                 
47 På samma sätt befinner sig olika stater i naturtillstånd gentemot varandra. 
48 Hobbes, s. 29.  
49 Hobbes, s. 157. 
50 De naturliga lagarna existerar emellertid även i naturtillståndet, men då främst som egenskaper som får 
människan att eftersträva fred. De gör det möjligt för människan att skapa staten. Den naturliga lagen kräver 
nämligen även det som den naturliga rätten bemyndigar: att människan försvarar sitt liv.A. P. Martinich, The 
Two Gods of Leviathan. Thomas Hobbes on Religion and Politics, Cambridge, 1992, s. 103ff. 
51 Hobbes, s.160. 
52 Hobbes, s. 192. 
53 Hobbes, s. 157. 
54 Hobbes, s. 163. 
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4. Två grundläggande orsaker till otrygghet 
Begreppen rädsla (fear) och ängslan (anxiety) är centrala i Hobbes filosofi. När han talar om 

rädsla åsyftas rädslan för döden. Rädslan för döden gör människan i naturtillståndet rädd för 

andra varelser och får henne att eftersträva makt för att kunna bevara sitt liv. Rädslan orsakas 

som jag tidigare nämnt (s.4) av materia i rörelse. Människan reagerar på intryck utifrån och 

agerar därefter till sin fördel. Hobbes förklarar även att aversion (strävan ifrån något) och 

avsky är samma sak. Skillnaden är att den förstnämnda upplevs i objektets frånvaro och den 

andra i dess närvaro.55 En slutsats som kan dras utifrån detta är att rädsla inför något kan 

övergå till hat om man konfronteras med det.  

      Ängslan däremot berör framtiden som människan inte kan veta någonting om. Ängslan är 

en generell förnimmelse om vad som kan hända och orsakas således inte av ett specifikt 

objekt. Det som orsakar ängslan är inte en speciell framtid utan det faktum att framtiden 

överskrider relationen mellan sinnet och materia. Detta är ett problem i Hobbes teori. Å ena 

sidan hävdar han att allt är materia i rörelse. Å andra sidan är ängslan inte orsakad av något 

objekt. Därmed tycks ängslan inte orsakas av materia i rörelse. Man vet således inte hur man 

ska förhålla sig till den. Sokoloff konstaterar att Hobbes löser detta problem genom att 

benämna framtiden som ”a fiction of the mind”. Människan skapar en eller flera möjliga 

bilder av framtiden och dessa orsakar hennes ängslan. Denna ständiga oro får människan att 

söka sakers ursprung och orsaker för att på så sätt bättre kunna ordna ting till sin fördel. Men 

hur människan än försöker kan hon ändå bara ordna sin nutid. Framtiden förblir oviss. 

Därmed är den ett oöverkomligt problem som fyller människan med konstant ängslan.56 

Rädsla och ängslan är även viktiga i LF och enligt mig spelar de rentav en avgörande roll i 

händelsernas utveckling.  

 

          4.1 Rädsla  
Allting faller samman på ön men Ralph förstår inte varför. Hans lösning är att de ska tala 

förnuftigt om rädslan och därigenom komma fram till att den inte har någon grund. Ralph är 

också rädd ibland men, säger han, det är bara nonsens. Jack har ett annat perspektiv. Han vet 

att rädslan inte kan skada mer än mardrömmar och hans erfarenhet som jägare säger honom 

att det inte finns något odjur på ön. Men han förstår barnens rädsla. Han har själv känt den 

och vet att den existerar. Han har en insikt Ralph och Piggy saknar, att det ligger i människans 

                                                 
55 Hobbes, s. 79. 
56 Sokoloff. 
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natur att vara rädd. Piggy är dock inte nöjd med Jacks tal. ”Life is scientific” säger han.57 Det 

finns inget odjur att frukta och därmed bör det heller inte finnas någon rädsla. Om det inte är 

så att man ska börja vara rädd för människor.58 Piggy försöker även bevisa att ett odjur inte 

kan bebo ön: ”What would a beast eat?”59 Det ironiska svaret blir att odjuret, liksom dom 

själva skulle äta gris. Crawford uppmärksammar grisen som ett karnevalistiskt element, 

symboliskt använt som uttryck för rasistiska uppfattningar. Dels projicerar barnen ondskan på 

grisen men den fungerar även som föda åt dem och senare för att blidka odjuret. Men, säger 

Crawford, framförallt äts griskött under karneval och är i det sammanhanget köttet judar inte 

äter. Den våldsamma sidan av karnevalistiken yttrar sig bland annat i brutal anti-semitism och 

förföljelse av de som är annorlunda. Detta blir ytterst tydligt hos Jack stam: dansandet, 

festandet och betoningen av att man ska ha skoj å ena sidan och mässandet, förföljandet och 

dödandet å andra sidan. Och Piggy är den annorlunda. Grisjakten smälter samman med 

människojakten. Grisen blir människa och människa blir gris. Piggy som på grund av sin 

fetma är namngiven efter grisen är även enligt Crawford en klassisk stereotyp av en judisk 

intellektuell.60 Piggy, den enda som förnekar själva rädslan är ur detta perspektiv ironiskt nog 

den som har störst anledning att vara rädd. Hans vetenskapliga belägg ifrågasätts och den 

lättnad som infann sig hos gruppen efter Jacks tal rörs upp. Han låter småbarnen vittna om 

odjuret vilket leder till vad Hobbes kallar panisk skräck.61 Alla barnen blir skräckslagna och 

tror att någon annan känner till orsaken till hysterin. Men ingen har ju egentligen mött 

odjuret.62 Piggy har onekligen en viss insikt i människors natur men hans vetenskapliga 

tankesätt begränsar honom från att förutse denna reaktion. Simon försöker säga det Piggy inte 

förstår, att det kanske finns ett odjur: ”What I mean is…maybe it’s only us.”63 

      Barnen börjar också, vare sig de är medvetna om det eller inte, bli rädda för varandra. 

Detta tar sig uttryck i fientligheten barnen emellan. Piggy sammanfattar problematiken: ”If 

you’re scared of someone you hate him.”64 Det man är rädd för är likställt med det man hyser 

                                                 
57 Golding, LF, s. 105. 
58 Med kommentaren menar han inte att de faktiskt behöver frukta människor. Det är främst en vetenskaplig 
reservation. Babb, s. 16. 
59 Golding, LF, s. 104. 
60 Crawford, s. 63f. 
61 Hobbes, s. 82. 
62 Det första av småbarnen såg i realiteten Simon. Percival Madison, den andra av småbarnen som vittnat, är i 
sådan panik att han först bara skriker rakt ut för att genast falla i sömn efter att ha berättat att odjuret kom från 
vattnet. 
63 Golding, LF, s. 111. 
64 Golding, LF, s. 116. Piggy resonemang om att man hatar den man är rädd för stämmer väl överens med 
Hobbes teori om rädsla, aversion och avsky. Piggy säger nämligen att man i personens frånvaro intalar sig att det 
inte är något fel på personen men när man ställs inför honom ”är det som astma och man kan inte andas”. 
Golding, Flugornas Herre, s. 120. 
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aversion mot. Det man upplever som dåligt för sin självbevarelse. Ralph är rädd för Jack och 

den makt han innehar. Även Piggy är rädd för Jack vilket får yttre form i hans astmaattacker. 

Som Kinkead-Weekes och Gregor noterat drabbas han nämligen av attackerna när han ställs 

inför ting utanför hans kontroll och förståelse.65 Astman är uttryck för både rädsla och hat och 

visar hur hat kan växa fram ur rädsla och alienation. Tydligast är hatet som Jack känner för 

Ralph och Piggy. Men Jack kan inte komma åt Ralph. Dels för att han är hövding men även 

för att Jacks hat härrör ur rädsla. Därför blir Piggy den som Jack tar ut sin ilska på.  

      Händelseutvecklingen som följer stämmer väl överens med Hobbes resonemang. Jack tar 

kommandot, ”This is a hunter’s job.”66 Ralph kan inte kontrollera situationen. Han har inget 

försvar att erbjuda. Den rädsla människor lever med som en följd av självbevarelsedriften 

måste fursten, enligt Hobbes, råda bot på genom att själv bli det största föremålet för fruktan. 

Om fursten har monopol på rädsla uppstår inte panisk terror. Den mest fruktade blir åtlydd.67 

 

          4.2 Ängslan 
Ralph tar tillbaka befälet genom att hänvisa till elden. Elden är viktigast av allt, utan den 

kommer de inte hem. När de äldre barnen, med undantag för Piggy, ger sig ut för att leta efter 

odjuret gör sig emellertid behovet av skydd gällande. Jack talar om fästningar och 

försvarsanordningar. Ängslan inför framtiden handlar mer om beskydd från odjuret än 

eventuell räddning. Detta tydliggörs av att Ralph börjar glömma eldens funktion och faktiskt 

måste fundera innan han kommer ihåg varför de behöver rök. Han kan inte längre övertyga de 

andra om behovet av att bli räddade och måste använda sig av ren auktoritet för att påminna 

om samhället utanför ön. 

      Jack förvandlar expeditionen till en personlig duell mellan honom och Ralph och utmanar 

honom ständigt. Ralph får erfara att jakten är Jacks territorium. Ralphs auktoritet som hövding 

försvagas i takt med att behovet av försvar ökar. Furstens uppgift är enligt Hobbes att skydda 

undersåtarna från ängslan för framtiden. Detta gör han genom att visa att han kan förutse och 

har kontroll över framtiden. Han försäkrar undersåtarna om deras självbevarelse. Fursten 

måste, för att stabilisera samhället, ersätta både ängslan inför framtiden och rädslan för döden 

med fruktan för staten.68 I LF är det tydligt att Ralph har problem med att stilla barnens oro 

och rädsla. Delvis för att han inte tar den på allvar eftersom han tycker den är ogrundad. Men 

                                                 
65 Kinkead-Weekes & Gregor, s. 21. 
66 Golding, LF, s. 126. 
67 Sokoloff. 
68 Sokoloff. 
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också för att oron för framtiden inte längre handlar om huruvida de kommer bli räddade eller 

inte. Den ängslan kunde Ralph kontrollera genom sina regler för signalelden och genom att 

han säkrat deras fortlevnad fram tills att räddningen skulle komma. Nu när ängslan är mer 

akut och berör odjuret är Ralph relativt maktlös. Hos Jack finns beskydd och han skapar 

ytterligare trygghet genom den rituella dansen. Genom den får barnen utlopp för rädsla, hat 

och våld.69 Även Ralph och Piggy välkomnar denna trygghet strax innan mordet på Simon. 

 

5. Konflikten mellan Ralph och Jack 
Förhållandet mellan de två centralkaraktärerna är komplicerat. De kan tyckas vara olika som 

natt och dag men sett genom Hobbes individualistiska perspektiv kan man se att de i grund 

och botten är lika i sina fundamentala behov och drifter. För att säkerställa sin fortlevnad har 

de emellertid olika tillvägagångssätt. För läsaren är det lätt att betrakta Ralph som en god 

person i motsats till Jack som framstår som ond. När man börjar gräva djupare i konflikten 

dem emellan inser man dock att det inte är riktigt så enkelt. Flera faktorer spelar in i 

konflikten dem emellan. Hobbes refererar till tre orsaker i människans natur som ger upphov 

till gräl: konkurrens, otrygghet och ärelystnad.70 Genom att utgå från dessa blir det lättare att 

förstå den negativa utvecklingen av Ralphs och Jacks relation. 

      För att det inte ska bli kaos på ön har barnen i ett tidigt skede lagt sin frihet i Ralphs 

händer i utbyte mot att han leder och skyddar dem. Jack får sina korgossars röster men 

majoriteten väljer Ralph. Därmed måste Jacks grupp godta de övrigas beslut, vilket de också 

gör. Genom att de frivilligt anslutit sig till gruppen har de slutit ett stillatigande fördrag som är 

lika giltigt som de andras uttalade. Enligt Hobbes är alternativet till att foga sig i majoritetens 

beslut att lämna dem och därmed förpassas till ett naturtillstånd där alla har rätt att förgöra 

dem.71 Jack får Ralphs tillåtelse att fortsätta föra befälet över korgossarna och det bestäms att 

de numera ska vara jägare. Trots konkurrensen om hövdingposten blir de två goda vänner. På 

grund av småbarnens mardrömmar startar Ralph upp byggen av hyddor. Hyddorna ska 

fungera som hem för barnen och Ralph vill på detta sätt öka trygghetskänslan i gruppen. Detta 

blir hans sätt att försöka skydda barnen utan att använda våld, eller ens behöva erkänna 

odjurets existens. Men hyddorna blir instabila. Småbarnen leker istället för att arbeta och Jack 

och hans grupp jagar. Konkurrensen mellan Ralph och Jack blir i detta skede återigen 

                                                 
69 Kinkead-Weekes & Gregor, s. 25. 
70 Hobbes, s. 127. 
71 Hobbes, s. 162f. 
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påtaglig. Ralph anser att Jack borde hjälpa till med bygget men Jack försvarar sin frånvaro 

med att de behöver mat. Motsättningen dem emellan blir tydlig och Ralph framhåller att Jack 

misslyckats med att förse gruppen med kött. Samtalet präglas av frustration, Ralph och Jack 

är ur stånd att kommunicera med varandra. Medan Ralph talar om hyddor/hem och 

elden/räddning kan Jack inte släppa tanken på att döda en gris, han kan knappt minnas vad 

ordet räddning innebär. Jack har dock en poäng i att jakten är hans arbete och att han har 

jobbat lika hårt med den som Ralph med hyddbygget. Ralphs ilska tycks bottna i främst två 

saker. Dels får han ingen uppskattning för bygget. Därtill har Jack roligt när han arbetar 

medan Ralph känner sig som en slav. Jack söker i sin tur få förståelse och erkännande för 

jakten. Efter dispyten är båda pojkarna förundrade över antagonismen emellan dem: ”They 

looked at each other, baffled, in love and hate.”72 Konkurrensen mellan Ralph och Jack har i 

detta skede börjat utvecklas till en fientligt inställd rivalitet.  

      Jacks känsla av otrygghet grundar sig främst i att han lider av samma oro och rädsla som 

småbarnen. Den förstärks även i och med att Ralph är inkapabel att skydda Jack. 

Ärelystnaden finns hos både Ralph och Jack men Jack börjar i högre grad än Ralph drivas av 

den. Dödsstöten för deras relation kommer när Jack tagit Samoeric från eldvakten för att jaga. 

När de återvänder med ett byte är Jack stolt och förväntar sig att mötas av uppskattning och 

beröm. Men elden har slocknat och istället konfronteras han av Ralphs vrede. Ralph vägrar 

möta Jacks ursäkt med annat än en markering av sitt hövdingskap. Medan de bygger upp 

elden igen står Ralph tigande och ingen vågar be honom flytta på sig. Jacks maktlöshet 

gentemot Ralphs tysta markering fyller honom med en vrede som till och med förvånar 

honom själv. När bålet är uppbyggt står både fysiskt och mentalt en mur emellan dem: ”By 

the time the pile was built, they were on different sides of a high barrier.”73 Ralphs frustration 

och vrede är inte svår att förstå, barnen har ju gått miste om en chans till räddning. Studerar 

man Ralph och situationen närmare kan man emellertid se att frustrationen till stor del även 

bottnar i att han avundas den ära Jack åtnjuter. Äran borde ha tillfallit Ralph men Jacks 

lyckade jakt innebär att Ralphs räddningsplan misslyckas. Ur barnens perspektiv finns det 

ingenting att hedra Ralph för. Ser man situationen genom Hobbes teori kan man konstatera att 

konflikten är oundviklig såvida Ralph inte råder bot på konkurrensen, ärelystnaden och 

framför allt otryggheten. 

 

                                                 
72 Golding, LF, s. 70. 
73 Golding, LF, s. 91.  
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5.1 Strävan efter makt 
Som jag tidigare visat innebär den naturliga rätten varje människas frihet att använda sin egen 

styrka för att bevara sitt liv. Friheten att använda sin styrka varierar emellertid mellan olika 

individer. Få människor har total frihet att utöva sin makt eftersom den begränsas av 

individers olika förutsättningar och olika hinder i ens väg.74 I Ralphs fall talar hans utseende 

och det faktum att han blåst i snäckan för honom. Men han har inte den tankekapacitet som 

krävs, den har Piggy. Piggy kan i sin tur endast använda denna styrka genom Ralph. Han själv 

har inte någon makt genom social status och hans utseende verkar tvärtom mot honom. Jacks 

makt ligger mycket i hans status som körledare och att han är av hög samhällsklass. Därtill 

har han en tillsynes naturligt auktoritär personlighet. Som ledare för öns arméliknande 

jägargrupp är det även tydligt att hans makt ökar när de hamnat i krigstillstånd gentemot 

odjuret.  

      Makt är således ett ytterst relativt begrepp och strävan efter makt blir för individen i 

naturtillståndet omättlig. Det finns alltid någon som har mer eller en annan form av makt och 

som därmed kan upplevas som ett hot. Efter att förbundet slutits avsäger sig undersåtarna 

emellertid sin naturliga rätt. Hobbes slutsats är att fursten bör ha oinskränkt makt.75 

      Men det finns undantag. Undersåtarna har förvisso gett upp den naturliga rätten men de 

naturliga lagarna, som är alltjämt gällande, inrymmer en skyldighet att bevara sitt liv. Detta är 

syftet med, och orsaken till statens grundande – varje enskild människas säkerhet.76 Problem 

uppstår om fursten inte kan garantera människors självbevarelse. Vad fursten måste göra är att 

åtminstone ge sken av att ha herravälde över nutid och framtid. Tydligt är att Ralph inte 

lyckas med detta. Barnen är rädda och han kan inte stilla deras oro, vilket däremot Jack kan. 

Det uppstår även problem i och med att Ralph har svårt att kontrollera jägarna. De lyder under 

Jack som därmed har våldsapparaten i sin makt. Enligt Hobbes utgörs den makt som ska 

försvara folket av dess armé och dess styrka samlad under ett befäl, vilket suveränen då bör 

inneha. Den som har högsta befäl över armén har mest makt och blir automatiskt suverän.77 I 

                                                 
74 Hobbes, s. 130. 
75 Hobbes, s. 184. 
76 David P. Gauthier hänvisar till två situationer där fursten enligt Hobbes inte kan kräva lydnad. 1: Undersåtarna 
kan inte åläggas att skada sig själva eller att inte skydda sig själva. 2: Undersåtarna kan inte åläggas att utföra 
handlingar som kan skada den egna eller andra personer (exempelvis krigsföring) om inte samhällets fortlevnad 
beror på det. Undersåtar kan därmed tvingas möta en livshotande fara som till exempel krig om en större fara, 
samhällets fall, blir följden av en vägran. Till dessa två lägger Hobbes senare en tredje punkt: Undersåten är inte 
skyldig att undvika det som fursten inte uttryckligen förbjudigt i lag. Såtillvida att detta inte är skadligt för 
staten/samhället, då behöver det inte förbjudas i lag. David P. Gauthier, The logic of Leviathan. The moral and 
political theory of Thomas Hobbes, Oxford University Press, London, 1969, s. 141f. 
77 Hobbes, s. 165. 
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LF lyder Jack till en början under Ralph. Men i takt med att Jack inser att han har militär 

kontroll blir han alltmer otrygg under Ralphs ledning. Jack skulle kunna bryta sig ur gruppen 

utan rädsla för vedergällning. I realiteten har han mest makt att försvara sitt liv själv. Ralph 

försöker behålla makten och förvandlas även han till jägare under expeditionen. Han blir 

fullständigt uppslukad av att ha skadat en gris och under den rituella dansen förvandlas de alla 

till odjur, överväldigade av begär att få skada. Även Ralph får här erfara sin mörka sida. Han 

låter därtill sina personliga känslor för Jack påverka hans rationella tänkande. Hans begär att 

försvara sin ära leder till att de bestiger klippan under natten vilket är den huvudsakliga 

orsaken till att de slutgiltigt misstar piloten för odjuret. 

      Strävan efter makt är även ett tecken på att barnen upplever sig vara i naturtillstånd. Jacks 

omättliga behov att utöva makt över levande varelser tar sig form i jakten. Under den får han 

dels styra och kontrollera jägarna, därtill lockar tanken på att lägga ett vilt djurs liv under sig. 

Att de behöver kött är mest en ursäkt för denna makttörst.78 Vidare har vi situationen när 

småbarnen Johnny, Henry och Percival får sina sandslott förstörda av Roger och Maurice. När 

Percival som fått sand i ögonen tystnat börjar Johnny kasta upp sand i luften så att Percival 

återigen faller i tårar och går därifrån. Johnny sitter nöjd kvar i enväldig besittning av slotten. 

Således är även Johnny, en av de minsta på ön, attraherad av känslan av makt över andra. Den 

lite äldre Henry leker med de smådjur som finns i vattnet. Han gör rännor i sanden med en 

pinne och föser runt djuren. När Henry inser att han utövar kontroll över levande väsen blir 

sysselsättningen mer än en lek. Han grips av känslan av makt och börjar tilltala och befalla 

dem. Roger som iakttagit Henry börjar kasta stenar runt honom. Han missar med flit men det 

är tydligt att han njuter av den makt han utövar och att han flirtar med tanken på att faktiskt 

skada Henry.79 Enligt Hobbes teori borde Ralph i egenskap av hövding vara den enda som 

utövar makt. Undersåtarna har i ett fungerande samhälle inte behov av att skydda sig från 

andra människor och de behöver inte ängslas över framtiden. De törstar då heller inte efter 

makt.  

      En annan viktig kommentar Hobbes för fram är att han påpekar den suveräna maktens 

odelbarhet. Delade maktbefogenheter förgör varandra.80 Ur detta perspektiv gjorde Ralph sitt 

största misstag redan när han gav Jack fortsatt kontroll över korgossarna/jägarna. Därtill är 

Ralph inte en Leviathan. Fram tills att Jack tar makten konstitueras Leviathan i högre grad av 

odjuret i dess olika former. När Jack fått makten svävar odjuret från luften iväg. Jack blir 

                                                 
78 Kinkead-Weekes & Gregor, s. 18. 
79 Kinkead-Weekes & Gregor, s. 17. 
80 Hobbes, s. 260. 
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Leviathan. Problematiskt i Arnold Krugers artikel är att han inte diskuterar kring odjuret. 

Kruger menar att Simon dör martyrdöden, skrikandes om en man på ett berg. Han ser detta 

som synonymt med att Simon Petrus troligtvis dog på grund av att han predikade Jesu lära. En 

magstark följd av resonemanget blir att odjuret symboliserar Kristus. Golding talar om piloten 

som ”off-campus (icke-akademisk) history [...] witch was dead but would not lie down”. Den 

icke-akademiska historien är den som människor så att säga har i blodet. Fördomar, 

okunnighet etc.81 Historia man känner i högre grad än lär sig. Odjuret i dess olika former 

skulle ur ett sådant perspektiv inte enbart vara en Leviathan som ger upphov till fasa, utan 

också något som vill uppmärksamma barnens bristande kunskap, en Prometheusgestalt. Detta 

stämmer även med Gordon Hulls tolkning av Hobbes användning av Leviathan som en 

påminnelse om människans begränsade kunskap. När Simon har kunskapen, och Jack blivit 

furste, försvinner odjuret från berget.82 

 

       5.2 Jacks revolt 
Grunden till Jacks uppbrott är lagd. Två avgörande fakta kan konstateras. För det första 

känner sig Jack inte längre trygg under Ralphs ledning. Därtill har han våldsapparaten i sin 

makt. Piggy har uppmanat Ralph att vara bestämd och tvinga barnen att lyda. Men Ralph har 

börjat bli rädd. Han är rädd att han inte ska bli åtlydd. Därav blåser han inte längre i snäckan. 

Snäckans ljud har ersatts med ett skri av fasa.83 Ralph ber om ett tecken från vuxenvärlden 

och får ironiskt nog just det i form av den dödade piloten. Barnen som i enlighet med 

civilisationens mönster objektiverar sin egna mörka natur identifierar piloten som odjuret. 

Deras rädsla får med den nedskjutne piloten fysisk form och rädslan genomsyrar ön. Simon är 

den enda som har svårt att tro på odjuret. För hans syn träder istället bilden av en människa, 

heroisk och sjuk, fram. Denna vision är av övermänsklig karaktär. För odjuret är just en hjälte, 

men som liksom alla människor inrymmer kapacitet till ondska. Liksom piloten själv 

troligtvis dödat andra har han nu själv fallit offer för människor ur vars synvinkel han var 

fiende. Detta är människans sjukdom. Piloten påminner oss som läsare om att det inte är 

bristen på vuxen tillsyn som gjort barnen till vildar. Tvärtom speglar barnens tillvaro den 

civiliserade världen.84  

                                                 
81 Golding, The hot gates, s.  95f. 
82 Simon lyckas emellertid inte förmedla sin insikt, vilket överensstämmer med Hobbes teori att människans 
kunskap om det vi kallar gudomligt är, och bör vara, begränsad. Vi vet inte vad Gud är, bara att han är. Hobbes, 
s. 305. 
83 Detta skri av fasa förkroppsligas av Percival Madison i slutet av kapitlet ”Beast from water”. 
84 Kinkead-Weekes & Gregor, s. 22. 
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      När barnen återvänder från sin andra expedition anser Ralph att de måste gömma sig för 

odjuret för att överleva. Jack nämner sina jägare men får svaret att de bara är pojkar med 

pinnar. Detta är mer ärekränkning än Jack kan ta. För första gången sedan Ralph började 

tveka inför att blåsa i snäckan ljuder den igen. Men det är Jack som blåser i den. Efter att ha 

misslyckats med att avsätta Ralph lämnar Jack gruppen. Snart ansluter sig jägarna till honom. 

      När det bildats två läger uppstår ett problem för Jack. Han är visserligen i besittning av 

våldsapparaten, jägarna, men som Hobbes påpekar är makt ett relativt begrepp. Det är svårt 

för Jack att känna sig trygg så länge Ralphs stam existerar. De två lägren befinner sig, liksom 

två stater, i naturtillstånd gentemot varandra. Så länge Ralphs grupp finns utgör de ett 

potentiellt hot. Behovet av makt växer vilket för Jacks del innebär att han måste få alla barn 

att byta stam. Denna utveckling är enligt Hobbes naturlig och oundviklig.85 Jack har tidigare 

hävdat att Ralph är en feg ledare, inkapabel att förse dem med mat och än mindre skydda 

dem. Jacks strävan efter totalitär makt kräver nu andra metoder. Han bestämmer sig för att 

anordna en fest och de ger sig ut på jakt. Den Jack vi nu ser är en brutal krigsherre. Jakten 

beskrivs som en renodlad massaker på en sugga och hennes kultingar. Kontrasten är slående. 

Den Jack som inte kunde förmå sig att döda, som efter den första lyckade jakten såg på sina 

blodiga händer med avsmak, finns inte längre. För att blidka odjuret sätter de suggans huvud 

på en stör som offergåva. Stören placeras i Simons glänta. I och med detta förvanskar de den 

enda platsen på ön som varit av kyrklig karaktär. Jack tar därefter med sig ett följe ner till 

Ralph på stranden. Dels för att stjäla eld men också för att bjuda in de andra till festen. Jacks 

val av formulering är intressant och för tankarna till sekters exklusiva medlemskap. ”We hunt 

and feast and have fun. If you want to join my tribe come and see us. Perhaps I’ll let you join. 

Perhaps not.”86 Jack vill att alla blir medlemmar i hans stam och formuleringen är endast ett 

försök att manipulera barnen. Barnen lockas av tanken på kött och till slut befinner sig alla 

utom Simon uppe på Jacks klippa. Upplösningen denna kväll blir dramatisk. Ett åskväder 

bryter ut men Jack har inget skydd. Han påbörjar därför dansritualen vilket invaggar de 

skräckslagna barnen i trygghet. Även Ralph och Piggy gör dem sällskap. Simon har under 

tiden varit i gläntan och haft en uppenbarelseliknande dialog med Flugornas Herre.87 Därefter 

har han identifierat och släppt lös den döde piloten. När han omtumlad kommer ner till de 

andra försöker han berätta om mannen på berget. Barnen befinner sig emellertid i ett 

                                                 
85 Hobbes, s. 110f. 
86 Golding, LF, s. 174. 
87 Dialogen med Flugornas Herre sker helt inuti Simons eget huvud. Om man skulle anta att grishuvudet faktiskt 
var ondskefullt och kapabelt att kommunicera med Simon skulle hela resonemanget om människans inneboende 
ondska falla. Kinkead-Weekes & Gregor, s. 27f. 
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hysteriskt tillstånd. Istället för Simon ser de odjuret. Simon ramlar in i mitten, som i samband 

med att dansandet och mässandet blivit alltmer intensivt nu gapar tom, och han ”blir” grisen. 

Barnen runtom som agerat jägare förvandlas i sin tur till odjur. ”At once the crowd surged 

after it (Simon),[…]screamed, struck, bit, tore. There were no words, and no movements but 

the tearing of teeth and claws.”88 Simon mördas under föreställningen att han är odjuret som 

han kommit för att motbevisa. 

      Jacks huvudargument för att få barnen att byta stam är att han kan skydda dem från 

odjuret. Inte enbart med hjälp av försvarsarmén, Jack har även funnit ett sätt att, genom 

offrande, blidka odjuret. Nu har Jack även visat generositet genom att bjuda på kött och de 

flesta stannar i hans stam. Där leker man och roar sig istället för att arbeta och hålla möten. 

De barn som i detta skede går över till Jack har, liksom i Ralphs fall, överlämnat sin frihet till 

honom. Han tar inte makten, han får den. Detta är extra intressant om man sätter det i relation 

till vad Hobbes refererar till som uppbyggandet av ett religiöst maktsystem. Kyrkan och 

maktstyret, i detta fall Jack och hans jägararmé, spelar på människans irrationella rädsla för 

övernaturliga väsen och ängslan inför framtiden. Tron på spöken och demoner härrör ur vad 

Hobbes kallar en naturlig religion som är animistisk till karaktären. När människor ställs inför 

ting hon med förnuftet inte kan förstå tenderar hon att tillskriva naturen osynliga krafter. I sin 

okunnighet fruktar och vördar hon krafter sprungna ur hennes fantasi och rädsla.89 Hobbes 

kritik riktar sig främst mot den katolska kyrkan som han menar har byggt in denna 

vidskepelse i sin teologi för att få politisk makt.90 Det är anmärkningsvärt att jägarna är före 

detta korgossar och därmed även barn av kyrkan. Jack, liksom den politiska kyrkan och den 

religiöst uppbyggda staten, utnyttjar människors dödsfruktan och ängslan inför framtiden för 

att få herravälde. Genom att spela på dessa föreställningar manipuleras och styrs människan. 

Mordet på Simon är ur denna synvinkel viktigt för Jack. Om Simon förklarat att odjuret var en 

död människa är det troligt att behovet av Jacks beskydd inte hade varit lika akut. 

      Kvar hos Ralph finns nu Piggy, Samoeric och några få småbarn. Efter att de bestulits på 

Piggy’s glasögon och därmed möjligheten att göra upp eld beger de sig upp till Jack. Det är 

tydligt att Piggy är blind i dubbel bemärkelse utan sina glasögon. Rent fysiskt ser han nästan 

ingenting men hans förnuftiga tänkande har också försämrats. Desperat klamrar han sig fast 

vid de regler som borde finnas. Piggy tänker sig att Jack ska överlämna glasögonen för att rätt 

är rätt, sådana är reglerna. Men Jack rättar sig inte längre efter regler och ironiskt nog är 

                                                 
88 Golding, LF, s. 188. 
89 Hobbes, s.35f.  
90 Höög, s. 34ff. 
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Piggy’s stora ögonblick även hans mest tragiska, och mest oförståndiga. Han står upp emot 

Jack vilket leder till hans död. Med honom krossas snäckan som han klamrat sig fast vid. Det 

är också talande att det Jack hatade hos Piggy, hans hjärna, rinner ut som en sörja över den 

altarformade klippstenen.91 

      Efter Piggy’s död är alla utom Ralph upptagna i Jacks stam. Samoeric tvingades in i 

gruppen och Jack har börjat använda våld för att få och bibehålla lydnad. Han har även funnit 

en bödel i Roger. Efterhand fruktar barnen Roger mer än de fruktar Jack och han tycks veta 

hur man ska kuva människor. Roger insåg möjligheterna med oinskränkt makt när han hörde 

att Jack, som nu enbart kallas Chief, piskade en av de små (Wilfred) utan någon uppenbar 

anledning. Roger är också den enda som dödat en människa med uppsåt. Det är han som 

dödat Piggy, även om Jack tar åt sig äran för det. Under jakten på Ralph är det även Roger 

som för befäl under Jacks order att döda Ralph. Jack har börjat överta Ralphs roll och Roger 

övertar Jacks, om än i våldsammare tappning. Jack har egentligen haft suverän makt på ön 

sedan stölden av glasögonen med vilka han fick kontroll över allt nödvändigt. Men Ralph 

lever och i Jacks ögon utgör han fortfarande ett hot, inte så mycket mot hans liv, konflikten 

handlar i högre grad om ära och värdighet. Jack har framställt Ralph som en farlig fiende. 

Odjuret, menar han, kan komma förklädd. Så var fallet med Simon och så kan det bli med 

Ralph. Jack spelar på barnens rädsla för odjuret och manipulerar dem till att självmant lyda 

honom när han beordrar att Ralph ska dödas. Men Jacks maktvälde får ett abrupt slut. Ralph 

flyr ut på stranden och hamnar framför fötterna på en sjöofficer. Jacks makt upplöses till intet. 

Helt plötsligt ser de ut som just pojkar med pinnar. När deras undsättare frågar efter ledaren är 

det Ralph som ikläder sig rollen, Jack tar ett steg bakåt. Ironin är bitande. Officeren menar att 

en samling engelska pojkar borde ha kunnat sköta sig bättre, och Ralph gråter över sin vise 

vän Piggy’s död. För läsaren är det emellertid uppenbart att barnen imiterat och utlevt en 

miniatyr av den vuxna verkligheten. Och som Golding själv påpekar i samtal med Jack Biles: 

Piggy var inte vis, han var rationalistisk och naiv.92 Ralph borde gråta över Simon vars insikt 

gått förlorad. 

 

                                                 
91 Krossandet av snäckan brukar tolkas som krossandet av demokratin men Kinkead-Weekes och Gregor ger en 
intressant synvinkel på detta. När Jack har fått makten på ön blir snäckan meningslös. När Jack gör raiden för att 
stjäla glasögonen tror Piggy instinktivt att Jack kommit för att stjäla snäckan. Men Jack ser sig själv som 
hövding i ordets alla bemärkelser när han har glasögonen – snäckan fyller ingen funktion i hans läger. När Piggy 
står uppe hos Jack håller han upp snäckan för att få tala. Märkligt nog blir det tyst men snäckan kan inte skydda 
honom. Piggy är blind – snäckan inte är mer än ett tomt vitt skal. Kinkead-Weekes & Gregor, s. 7. 
92 Biles, s. 12. 
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   6. Sammanfattning och slutdiskussion 
I uppsatsen har jag utforskat de samhällspolitiska och religiösa sidorna av LF ur ett 

hobbesianskt perspektiv. Frågeställningen jag utgått ifrån är varför Jacks läger uppstår och hur 

han får totalitär makt på ön. Ämnets humanistiska natur har medfört att även människosynen 

kommit att granskas. LF är ett ytterst öppet verk som genom vad Wolfgang Iser refererar till 

som ”luckor” i texten är öppen för flertalet tolkningsalternativ. Min analys bör förstås som ett 

sådant förslag till alternativ läsart. 

      Ralph och Jack är de två ledarna på ön. Ralph blir vald till hövding och man kan kalla 

honom en god, demokratisk ledare. Jack som är ledare för gruppen av korgossar bryter sig 

efterhand ur Ralphs grupp och bildar en egen stam. Jack framstår i högre grad som en brutal 

och diktatorisk ledare. Det uppstår tidigt i berättelsen en konflikt mellan de två 

huvudkaraktärerna. Grunden till denna finner vi ytterst i människans självbevarelsedrift – 

Hobbes menar att de två grundläggande orsakerna till otrygghet är rädsla för andra människor 

och ängslan inför framtiden. Människan vars främsta drivkraft är viljan att bevara sitt liv 

tvingas skapa staten för att slippa leva i otrygghet. Hon överlämnar sin naturliga rätt till frihet 

i den (eller de) styrandes händer, i utbyte får hon trygghet. Detta förbund knyts medborgarna 

emellan, inte mellan medborgarna och fursten. Således befinner sig fursten i naturtillstånd 

gentemot sina undersåtar och hans makt begränsas endast av den naturliga lagen. Han blir 

med andra ord suverän genom förbundet. När fursten är suverän och styr såsom en Leviathan 

upphör rädslan och ängslan och med dem upphör även strävan efter makt. Vi kan emellertid 

konstatera att när Jack bryter sig ur Ralphs stam känner han sig inte trygg under Ralphs 

hövdingskap. Därtill kontrollerar Jack våldsapparaten och i realiteten är han mest kapabel att 

försvara sitt liv själv. Det finns även flera tecken på att de andra barnen upplever sig leva i 

naturtillstånd. De är rädda för odjuret och i viss mån återfinns en makttörst hos barnen som 

tyder på att Ralph inte lyckats med uppgiften att ge dem trygghet. Jack får totalitär makt 

genom att spela på barnens rädsla för odjuret. Han tryggar deras fortlevnad. Det kan inte nog 

betonas att Jack inte tar makten på ön, han får den av barnen. 

      Drar man jämförelsen med Hobbes till sin spets blir slutsatsen att Jack är den som ur 

småbarnens synvinkel är bäst lämpad för rollen som hövding. Eftersom människan i sig är ett 

konfliktsystem blir diktaturen ironiskt nog det enda styre som kan skapa tillräcklig trygghet 

för att bevara ett fredstillstånd. När rädslan för andra människor övergår i hat är det naturligt 

att vilja, om inte förgöra, så åtminstone bemästra objektet för fruktan. Därför måste 

fursten/staten vara suverän. Ett alternativ är att ge sken av att kunna kontrollera objekten för 
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fruktan, att göra sig till beskyddare. Tesen inrymmer dock en problematik. Det finns alltid en 

risk att någon kommer att anse sig ha mer makt än fursten. Exempelvis är det Roger som är 

det största objektet för fruktan när undsättningen kommer. Stabilitet kan inte garanteras.  

      Det är lätt att man i en närläsning av romanen förbiser det som är tydligt på lite avstånd: 

att tre fjärdedelar av huvudkaraktärerna (Ralph, Piggy och Simon) är karaktärer vi trots allt 

uppfattar som goda. Simon är ur denna aspekt ytterst intressant. I sin genuina osjälviskhet 

skiljer han sig markant från de övriga barnen. Han är också den ende som förstått vad som 

egentligen är fel på ön. Piggy och Ralph anser att Jack är problemet. Jack i sin tur anser att 

problemet är odjuret – men att det kan blidkas. Simon har förstått att felet på ön är dom själva. 

Genom att identifiera sin egen natur kan han agera mot den. Människan som hon skildras i LF 

är varken god eller ond. Begreppen är liksom maktbegreppet relativa. Men hon är av naturen 

egoist. Alla människor är enligt Hobbes teori fundamentalt lika. Ralphs och Jacks olika 

beteenden beror på yttre faktorer. Jacks agerande gör honom inte ond, det gör honom 

mänsklig. Man ska inte glömma att också Ralph är en despot och att även han genom 

berättelsen håller han en arrogant attityd gentemot småbarnen. LF åskådliggör den mörka 

sidan av människans natur. Detta ska inte tolkas som att människan av naturen är ond. Vikten 

bör läggas vid att hon av naturen inte är god. Som läsare reagerar man starkt inför Jacks 

beteende. Ironin är att deras undsättare är den civiliserade världens Jack. Och Jacks stam är en 

miniatyr av det samhälle vi kallar civiliserat. I detta ligger en stark kritik mot, inte enbart de 

under andra världskriget allierade länderna, utan mot hela den kristna, vita västvärlden. 

Genom att frukta ”den andre” istället för att nå insikt om sig själv har man genom tiderna 

berättigat omfattande inhumant förtryck av andra. Två slutsatser kan dras. Människor utan 

självinsikt riskerar att liksom småbarnen bli ytterst lättmanipulerade. Därtill riskerar 

människan att projicera den egna naturen på andra. Liksom Goldings barn agerar i fruktan för 

odjuret handlar den kultiverade människan ondskefullt och ociviliserat när självbilden skapas 

i relation till det man hyser aversion mot. 
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