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Inledning 

När jag var liten hade jag en morfar. För er kanske det inte låter så speciellt, men för mig var 

det faktiskt det. Min morfar var speciell. Dels till utseendet, han var precis den människan 

man aldrig vill få framför sig på bion med sina två meter. Dels för envisheten, som jag vet att 

jag själv ärvt. 

Jag brukade spendera somrarna tillsammans med mormor och morfar uppe på deras 

sommarställe utanför Gävle (jag tyckte alltid att det var jätteroligt att återberätta om det här i 

skolan för att säga Gävle var lite som att säga en svordom). Det var somrar med bad, 

bärplockning, cykelturer, hundpromenader och att bara sitta på den slitna kökssoffan 

tillsammans med morfar och läsa gamla nummer av Kalle Anka från hans imponerande 

samling.  

Men sedan förändrades allt. Morfar blev sjuk. Han drabbades både av Parkinson och 

demens, och den långe, kärve men ändå varme morfar som jag känt i hela mitt liv 

förändrades. Han krympte, blev till utseendet mager och hålögd, och han började hitta på 

saker. Saker som inte var sanna. Den ena otroliga berättelsen avlöstes av den andra, och av 

min vanligen så logiske morfar såg jag inte ett spår.  

Vi hade alla olika sätt att reagera på det som hände. Det vanligaste var nog att vi blev arga 

och frustrerade och försökte rätta honom och få honom att inse att det han sa bara var strunt. 

Det ledde till att han själv blev arg och låste sig.  

Mina föräldrar hittade en annan infallsvinkel. De låtsades som om det han sa och såg var 

sant och försökte inte rätta honom utan snarare ställa följdfrågor, och deras umgänge blev då 

mycket lättare. Han blev lugn av att inte bli ifrågasatt.  

Själv tyckte jag att det var så svårt att hälsa på honom. Jag mindes min morfar som den 

starkaste i världen. Han som kunde lyfta mig så högt upp mot himlen att det kändes som om 

jag nästan kunde nudda molnen. Hur han kunde sitta på sommarstugans trappa och dricka sitt 

morgonkaffe, alltid med sina hundar omkring sig och med ett stort leende på läpparna. Först 

hade det varit Inka. Den stora lurviga schäfern som jag knappt kommer ihåg. Sen kom Maya 

vid hans sida, och därifrån vek hon aldrig. Den korthåriga schäfern med de milda bruna 

ögonen som alltid hämtade alla pinnar jag kastade åt henne. Det var så jag mindes honom, och 
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det var så jag ville minnas honom. Jag ville inte minnas den förkrympta, förvirrade människa 

som tagit hans plats. 

Jag har en obetald skuld till min morfar. Han blev långsamt sämre och sämre innan hans 

kropp slutligen gav upp andan. Därför började jag skriva på min text, som just nu går under 

arbetsnamnet ”Ett fönster med utsikt”. Det är berättelsen om alla mina sidor under hans sista 

tid. Den jag var och den jag ville vara.  

 

Syfte och frågeställningar  

I den här uppsatsen kommer jag att fokusera på verklighetsflykt, hur den gestaltar sig, både i 

min egen text och i annan litteratur.  

Den här uppsatsen kommer framför allt att fokusera på nödvändigheten och förmågan att 

skapa sig en egen fantasivärld, hur det kan användas för att hantera trauman men även att det 

inte behöver vara så stort. Det kan vara något som vi alla använder, i olika utsträckning, för 

att klara av att leva i den här världen.  

Frågeställningarna kommer att ha sin utgångspunkt i hur verklighetsflykt gestaltas i 

litteraturen. Med tanke på uppsatsens begränsade omfång har jag valt att inrikta mig på endast 

svensk litteratur och på två välkända författarinnor vid namn Selma Lagerlöf och Astrid 

Lindgren. I den sistnämndas verk finns det mycket att hämta på temat verklighetsflykt, men 

för enkelhetens skull kommer jag endast att fördjupa mig i en av dessa böcker, nämligen 

Bröderna Lejonhjärta. Även om det som sagt finns mycket att säga kring hur 

verklighetsflykten gestaltas i andra av Lindgrens böcker. Några andra exempel kommer även 

att ges.  

Frågorna jag vill ha svar på är hur verklighetsflykten gestaltas, dels i dessa två författares 

verk och dels i mitt eget. Vi kommer att snudda vid den psykologiska förklaringen av 

verklighetsflykten som tillstånd men inte uppehålla oss vid den. Istället kommer vi att 

fokusera på gestaltningen av verklighetsflykten och även hur den ter sig olika för olika 

personer i texten.  

 



4 

 

 

Metod 

För att svara på dessa frågeställningar har jag valt att göra en djupdykning inom den svenska 

litteraturen, och framför allt ett par svenska författare. Fokus kommer att ligga på hur dessa 

verk behandlar ämnet verklighetsflykt och hur min text förhåller sig till dessa.  

 Jag valde att fokusera på Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf eftersom verklighetsflykten 

inte är ett fråmmande ämne i deras böcker och de är båda välkända författare. De har också 

valt mycket olika sätt att gestalta verklighetsflykten som sätter en intressant kontrast till min 

egen text och sätter den i ett större sammanhang.  

Till min hjälp för att svara på dessa frågor har jag haft kommentarer både från handledare 

och andra kursdeltagare samt annan litteratur.  

Men, innan vi går vidare tänkte jag också formulera en definition av verklighetsflykt, 

eftersom den kan innebära väldigt mycket. Inom psykologin benämns verklighetsflykt ofta för 

eskapism. Vi beger oss ut på grumliga vatten när vi försöker särskilja eskapismen från de 

andra försvarsmekanismerna eftersom många av dem rör sig in i varandra men för 

enkelhetens skull ska jag formulera en definition av verklighetsflykten. Jag har utgått från 

benämningen från Uppslagsbok i psykoterapi och medicinsk psykologi, som jag tycker ger en 

kort men väl sammanfattande mening om eskapismen som försvarsmekanism: ”Benägenhet 

att undfly en besvärlig verklighet”1. 

I Natur och kulturs psykologilexikon finner vi en något mer utvecklad förklaring av ordet 

som lyder: ”Tendens att undfly verklighetens problem med hjälp av önskedrömmar eller att 

fly in i en fantasivärld.”2 

Det förstnämnda definitionen passar bättre in på texten jag arbetat med och är i sin 

kärnfullhet bättre formulerad. Därför har jag valt att utgå ifrån den då jag söker svaret på mina 

ovan ställda frågor.  

 

                                                             
1
 Egidius, Henry, Uppslagsbok i psykoterapi och medicinsk psykologi, Stockholm 1976, s. 49 

2
 Egidius, Henry, Natur och kulturs psykologilexikon, Stockholm, 2002, s. 133 
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Om förmågan och nödvändigheten, att blicka utåt genom att 
blicka inåt  

- verklighetsflykt i litteraturen 

Verklighetsflykt av olika slag är inget främmande inslag i litteraturen. Selma Lagerlöf 

utforskade det grundligt i sin Kejsaren av Portugallien,3 där Jan i Skrolyckan inte vill inse 

sanningen om sin älskade dotter som begett sig till Stockholm och ”hamnat i olycka”. Därför 

bygger han upp en hel fantasivärld där hon är kejsarinna och han ivrigt inväntar hennes 

återkomst i triumf till den lilla byn. Han skyddar sitt hjärta och förstånd genom att skapa dessa 

historier. Verklighetsflykten här är stark, nästan alltför stark. I ett psykologiskt perspektiv 

skulle det ligga nära till hands att jämföra hans sinnestillstånd med en psykos. Vi går tillbaka 

till Natur och kulturs psykologilexikon för att finna ytterligare en definition, denna gång på en 

psykos: 

”Psykisk störning med bruten verklighetskontakt, egendomliga vanföreställningar om den 

egna personen och omvärlden, ofta med hallucinationer och svåra anfall av ångest, depression 

eller upprymdhet.”4 

Detta är någonting som passar väl in på Jan i Skrolyckan. Som tidigare sagt är det grumliga 

vatten vi ger oss in på om vi försöker särskilja endast verklighetsflykten från andra 

sinnestillstånd och försvarsmekanismer. Vad som kan sägas om Kejsaren av Portugallien är 

just att Jan uppfyller dessa kriterier även på en psykos, på ett sätt som inte på riktigt samma 

sätt förekommer i vår huvudtext.  

Verkligheten för huvudkaraktären i ”Ett fönster med utsikt”5 är annorlunda. Han befinner 

sig i livets slutskede och lider av demens. Sjukdomen och den påfrestande verkligheten han 

befinner sig i, kombinerat med känslan av att han inte kunnat förverkliga många av de 

drömmar han haft leder till att han skapar sig fantasivärldar. Trots att kroppen nu är förfallen 

är hans tanke fortfarande fri att förverkliga honom på det sätt den förmår - genom att fly in i 

en fantasivärld. Men det finns också någonting mer där. Något som går djupare än sjukdomen 

                                                             
3 Selma Lagerlöf, Kejsaren av Portugallien, tredje upplagan, Viborg 2005 

4 Egidius Henry, Natur och kulturs psykologilexikon, Stockholm, 2002, s. 133 

5 Camilla Linde, "Ett fönster med utsikt" 
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som slagit sina klor i honom. Maria, hans dotter, minns hur han alltid varit en så bra berättare 

och alltid kunnat hitta på så fantastiska historier. Kanske är verklighetsflykten på så sätt inte 

en förvrängning av honom, utan en utveckling. En utveckling av de egenskaper som var så 

framträdande hos honom, redan innan sjukdomen gjorde sitt intåg.  

Verklighetsflykten som Jan ägnar sig åt i Kejsaren av Portugallien är konsekvent, och den 

reagerar även på händelser i omvärlden. Konsekventheten består i att han förvisso kan ändra 

sin historia, om något oväntat skulle dyka upp, till exempel ny information om hans dotter 

som går emot fantasin han har skapat sig. Men det är ändå i grunden samma historia som han 

håller fast vid under alla åren som går. 

Nils i ”Ett fönster med utsikt” fantiserar vitt och brett om olika saker. Det finns ingen 

egentlig sammanhängande tråd i hans fantasier. Däremot finns spår av samma reaktion mot 

omvärlden med. Till exempel då Nils förklarar sin sons ovilja över att besöka honom med att 

han tvingats av en demon. Det logiska steget för den kärleksfulle fadern blir då att bekämpa 

demonen till varje pris. Här upphäver han också sina egna fysiska begränsningar, då kärleken 

till barnet är stor.  

Han ser hur människorna omkring honom beter sig i verkligheten men istället för att 

reagera mot det där får de istället en plats i hans fantasivärld. Kanske för att han helt enkelt är 

starkare där och kan bekämpa dem och farligheterna som hotar dem på ett annat sätt.  

 

Verklighetsflykten är allmänt ett återkommande tema även i Astrid Lindgrens böcker, även 

om det är mer eller mindre uttalat. Sättet det utförs på ser också väldigt olika ut. Som 

författare är hennes uppfattning om verklighetsflykten intressant. Till exempel i Karlsson på 

taket flyger igen6 utgår Lillebrors föräldrar från att han hittar på allting han säger om 

Karlsson. Verkligheten består då i att han hittat på en låtsaskompis, snarare än en fantasivärld 

att leva sig in i. Förvåningen är stor då det i slutet visar sig att Karlsson är en riktig person! 

Verklighetsflykten tar sig också en annan vändning i böckerna om Pippi Långstrump7. Det 

är ingen verklighetsflykt för Tommy och Annika (förutom att de får uppleva helt fantastiska 

saker och göra sådant de aldrig trott var tillåtet) utan verklighetsflykten riktar sig starkare mot 

läsaren. De bjuds in till en kittlande känsla av en värld där en liten flicka kan jonglera med 

                                                             
6 Astrid Lindgren, Karlsson på taket flyger igen, Sjunde upplagan, Värnamo 2003 

7 Astrid Lindgren, Boken om Pippi Långstrump, Italien 2005 
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poliser och där det är mer norm än undantag att sova med fötterna på huvudkudden och äta 

karameller till middag. En värld skapas där allt är möjligt. Här förekommer som sagt inte 

verklighetsflykten i boken, utan tar ett steg ut från de skrivna sidorna, och införlivas med 

verkligheten.  

Syftet med verklighetsflykten skiljer sig också åt mellan olika texter. Oftast finns det i 

grunden ensamhet med i bilden. Till exempel i Lindgrens Allrakäraste syster8 där Barbro, 

som hamnat i skymundan av sin nyfödda lillebror, hittar på att hon har en tvillingsyster i 

underjorden som tar med henne på fantastiska äventyr. Men här blir verklighetsflykten inte 

bara ett medel för att fly från verkligheten utan även en metod för att våga leva i den. Fantasin 

avslutar sig själv då tvillingsystern säger: ”När Salikons rosor vissnar, då är jag död.”9 Citatet 

blir en metafor för när Barbro inte längre behöver verklighetsflykten (eller i det här fallet sin 

hemliga tvillingsyster). Till slut finns behovet av tvillingsystern inte mer och 

verklighetsflykten har då spelat ut sin roll.  

 Föga förvånande är att det allt som oftast barn och äldre som förekommer då 

verklighetsflykten står som ett tema i böckerna.  

Men verklighetsflykt förekommer även i andra av Lindgrens böcker, som mer liknar 

tidigare redovisade texter. I Bröderna Lejonhjärta, möter vi en annan typ av verklighetsflykt. 

Där flyr både berättarjaget och vi som läsare in i en annan värld. En värld som gestaltas som 

verkligare än den riktiga världen. Trots att illusionens ridå fladdrar till då och då 

Skorpan, liksom Nils, antar också andra egenskaper. Istället för att vara liten och sjuklig 

blir Skorpan frisk och modig, även om han inte alltid förstår det själv. Han blir den han vill, 

och kunde vara, precis som Nils. Nils hålls också tillbaka av sin skröpliga kropp, men i hans 

fantasier förändras detta. Han är inte längre bunden med de jordliga bojor som hållit honom 

tillbaka. Tankarna är såpass starka att de stundtals får honom att övervinna de fysiska hindren. 

Som då han slåss med skuggdemonen eller helt plötsligt inte behöver sin rullstol för att ta sig 

fram längre.  

När jag jämfört Lindgren och Lagerlöfs verk har jag sett två olika sätt att som författare 

beskriva verklighetsflykten. Jag kommer hädanefter att benämna dessa ”det engagerande” och 

”det distanserande”. Det engagerande får representeras av Astrid Lindgrens verk. Det som får 

                                                             
8 Astrid Lindgren, Allrakäraste syster, Andra upplagan, Danmark 2000 

9 Ibid., s. 17 
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oss att tro helhjärtat på det som händer och leva oss helt in i berättelsen. Människorna, 

omgivningarna och händelserna är verkliga för oss. Det finns nästan ingenting som skvallrar 

om att det här inte skulle vara verkligheten. Bara stundtals känner vi tvekan, men tvekan fylls 

ändå av något hoppfullt. Det är som om vi vet att vi luras men att det är bättre än att tvingas 

möta verkligheten – att det inte skulle finnas något mer. Ett exempel är i slutet av Bröderna 

Lejonhjärta. Jonathan ligger förlamad av Katlas eld och det enda som återstår för bröderna är 

att ta det sista hoppet. In i en annan värld. Det trösterika ligger i att det aldrig tar slut. Det blir 

istället något hoppfullt. Något att fly in i när verkligheten blir för svår.  

”Ja, då dör vi”, sa jag. ”Men kommer vi till Nangilima då?” 

”Ja, det kan du vara säker på”, sa Jonathan. ”Så fort vi tar mark, ser vi redan ljuset 
från Nangilima. Vi ser morgonljuset över Nangilimas dalar, jo, för det är morgon 
där nu.” 

”Haha, vi kan hoppa oss rakt in i Nangilima”, sa jag och skrattade för första 
gången på länge.10  

Som läsare tror vi på det som ska hända. Även om vi aldrig läser om när Skorpan och 

Jonathan tar mark i Nangilima och hur de återser Mattias i Apeldalen så vet vi att det skett. Vi 

lämnas inte med en förtvivlad känsla av att det tog slut för de tappra bröderna Lejonhjärta vid 

Karmafallets avgrund.  

Den andra sidan representeras av det distanserande, i det här fallet Kejsaren av 

Portugallien. Där berättaren genom omvärldens reaktioner, men även huvudkaraktärens egna 

tvivel får oss stundtals att tveka på det han ser. Det upprepas ofta vilken gammal tok de andra 

byinvånarna tycker att Jan är och de skrattar bakom hans rygg. Men av det märker han själv 

inget. Alla de tvivel som han stundtals känner bortförklaras på olika sätt och även om vi 

stundtals kan ryckas med och se världen så som Jan ser den och tro på honom, så håller det 

inte i särskilt länge. Snart återgår vi till att hålla ett avstånd till honom, för vi vet att det han 

säger inte stämmer.  

Jan förklarar också olika händelser för sig själv. Som då han ska på gästabud hos den 

mäktige Linnart Björnsson i socknen. Som den kejsare han är förväntar han sig att ta plats 

först av alla, men blir bortsjasad av husorna. I just den stunden får Björnsson själv syn på 

                                                             

10 Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta, Örebro 1973, s. 225f 
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honom och känner igen honom som den som räddade hans far från ett fallet träd och bjuder in 

honom att sitta med dem. 

Till en början var han lite bortkommen, för han kunde inte begripa, att de gjorde 
sådant väsen av honom, bara därför att han hade sprungit ett par mil genom 
skogen med bud till Linnart Björnsson. Men så insåg han ju hur det hängde ihop. 
Det var förstås kejsarn, som de ville hedra i alla fall. Det var kanske därför, att 
ingen skulle känna sig eftersatt, som de gjorde det på det här sättet.  

Någon annan förklaring gavs det ju inte. För snäll och beskedlig och hjälpsam, det 
hade han ju varit i alla sina dar, men aldrig någonsin hade han blivit på minsta sätt 
hedrad eller firad fördenskull.11  

Det är heller inte helt konsekvent texten igenom att han blir förlöjligad, framför allt mot 

slutet, är det många som tar Jans parti mot hans dotter Klara-Gulla då hon äntligen kommer 

tillbaka och förfäras över vilken gammal tok hennes far har blivit. Många ser det då som 

hennes fel eftersom hon varit borta så länge och inte hört av sig till sina stackars föräldrar. 

I min text har jag valt en mellanväg, som stundtals stjälper över åt det sistnämnda, det 

distanserande berättandet. Det är tydligt genom omvärldens ögon att Nils hittar på saker, det 

påtalas också av omgivningen, men trots det finns det passager då vi befinner oss inne i Nils 

och ser världen så som han ser den. Och det får oss att tveka över vad som är verkligt och 

inte. Ett exempel på en sådan scen är den som tidigare nämnts, med Nils och skuggdemonen. 

En scen där Nils försöker förstå varför hans son inte vill hälsa på honom, vad det är som drar 

bort honom från sin far: 

En groteskt missformad varelse började växa fram framför hans ögon och Nils 
förstod plötsligt allting. Det måste vara något eller någon som tvingade Stefan att 
bete sig såhär! Utanför fönstret vilade en ondskefull varelse. En varelse lika 
gammal som tiden själv. En demon som besatte sina offer och tvingade dem att 
göra saker mot deras vilja. Det var därför Stefan inte kunde stanna. Det var därför 
han inte kunde vara hos honom. Inte för att han inte ville utan för att han var 
besatt av onda andar som gjorde allt för att skilja honom från Nils. Men Nils 
skulle inte ge upp. Man ger aldrig upp hoppet om de man älskar.12 

 

Ursprungligen fanns det med en kort mening i denna passage, om att en ny historia började 

vävas ihop i Nils huvud, men den redigerades bort. Just för att förhindra att berättarjaget från 

                                                             

11 Lagerlöf, s. 146 
12 Linde, s. 16 
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sin tron däruppe skulle kliva ner och påpeka att det som skedde inte var sant. Det var betydligt 

mer kittlande att behålla känslan och möjligheten av att det faktiskt kunde vara sant. 

Någonting som också nämnts i en av de kommentarer som kommit in från kurskamrater. Till 

exempel: 

Du har skrivit att du vill sudda ut gränsen där det är tydligt att Nils hittar på saker, och 
vill att det ska kännas som om det kunde vara verkligt. Det tycker jag du har lyckats 
väldigt bra med just i ovanstående scen. Jag tycker också om tanken att han kanske inte 
alls hittar på allt det där han pratar om13  

Det är ett medvetet drag att inte bara utmåla Nils som en dement gammal man som svamlar 

och hittar på saker. Det ska finnas magi i texten. Den ska vibrera under ytan och få oss att 

undra. Undra om det kanske inte finns mer under ytan som vi inte ser. Magin måste ha någon 

som tror på den för att fortsätta existera, och tro är ett stort tema i texten. Dels att våga tro på 

det som kan tyckas overkligt men också att tro på att det finns något bättre. Något annat än det 

invanda.  

En annan kommentar som inkom vid inlämningen av just den här delen av texten var 

trovärdigheten i att befinna sig inuti en sjuk människa, som på sitt eget sätt skapar ordning i 

kosmos.  

 Jag tycker gestaltningen av Nils upplevelse är mycket bra, den känns för mig mer 

trovärdig än de tidigare. I denna får jag mer en känsla av att befinna mig inuti en 

förvirrad, mentalt sönderfallande människas hjärna som inte vet var gränserna mellan 

verklighet och fantasi går. Det är också en fin metafor för den ledsnad över sakernas 

tillstånd som fadern måste hysa, samt att scenen och innehåller den möjlighet att Nils har 

rätt. Den blir flerbottnad och fin14  

Nils använder sin fantasi för att undvika smärta, men han använder det inte bara för att 

skydda sig själv, som i exemplet ovan. Han använder det även för att skydda andra. På 

boendet finns en man som tidigare bott ensam ute på landet. Då han flyttade till hemmet fick 

en granne ta hand om hans hund. Nu har dock hunden dött men ingen har hjärta att berätta det 

för honom. Tills den dagen då han misstänker det själv.  

”Acke finns inte mer, eller hur?” frågade Albin till slut tyst. ”Annars hade ni väl 
tagit hit honom för länge sen också?” 

                                                             
13 Kursdeltagare, Kreativt skrivande III, 11 jan 2010 

14 Ibid. 
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Sara visste inte om hon skulle ljuga. Hon hade vant sig vid att låta de boende 
behålla sina illusioner, de som höll dem uppe men hur skulle hon kunna svara på 
en sådan direkt fråga. Innan hon hann öppna munnen hörde hon Nils röst som sa: 

”Här finns han inte nej. Men det var för att han hade mycket viktigare saker att 
göra.” Albin och de andra vände på huvudena mot honom. Sara kunde nästan höra 
hur de rostiga gångjärnen i kotorna knirrade.  

”Acke var speciell förstår ni. Han blev utvald till att bli den allra första hunden 
som flög i rymden!” 

Nils klev in i rummet och som i ett trollslag fick han allas uppmärksamhet. 

Plötsligt behövde han inte sin rullstol, han gick fritt utan stöd och gestikulerade 

brett då han pratade.15 

Nils blir en annan person då han berättar. Han går ur sitt skal och blir den han en gång var - 

underhållaren som kunde berätta så fantastiska historier. Men han gör det inte endast för egen 

vinning, för att fly sin situation för en stund. Han gör det även för att hjälpa andra, som 

nämnts ovan. 

Här kan vi återvända till den inledande benämningen: ”Benägenhet att undfly en besvärlig 

verklighet”16, men utöka begreppet till att inte bara innefatta en själv utan att även en 

benägenhet att få andra att undfly en besvärlig verklighet och att undvika smärta, båda för sig 

själv och för andra.  

I Kejsaren av Portugallien har benägenheten blivit en tendens, eller kanske snarare ett 

konstant tillstånd. Jan lever sig in så mycket i rollen att han till slut vill att de andra ska kalla 

honom kejsare. Han går också uppklädd, eller utklädd, till tänderna i givna kläder. Det är ett 

konstant tillstånd och glimtarna av tvivel eller ”normalt liv” är väldigt få. Det blir någonting 

som inte bryts utan en permanent verklighetsflykt som består in i det sista. 

Psykosen verkar ha legat latent hos Jan. Redan innan Klara-Gulla ger sig av utspelar det 

sig scener som skvallrar om vad som senare kommer att bli grav verklighetsflykt, som när han 

får för sig att uråldriga troll lurar i skogen och vill ta Klara-Gulla ifrån honom. Redan där 

finns det en djup separationsångest hos fadern och han hittar på saker för att slippa skiljas från 

dottern. Här är verklighetsflykten sprungen ur den stora kärleken till barnet. Någonting som 

man kan härleda till vad som sker i min text då Nils slåss mot skuggdemonen som han tror har 

                                                             
15 Linde, s. 102 
16 Egidius, Henry, Uppslagsbok i psykoterapi och medicinsk psykologi, s. 49 
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tagit över hans son. Även där är kärleken till barnet stor, och också här är det en sorgsen far 

som skapar egna svar på varför deras barn övergett dem.  

 

Med Lego kunde man bygga sig ett helt nytt liv. I alla fall så länge 
bitarna räcker till 17   

- gestaltning av karaktärerna  

 

Men Nils är inte den enda i texten som använder sig av verklighetsflykt. Det gör alla 

huvudkaraktärerna, i mer eller mindre utsträckning, även om det är Nils som är mest uttalad 

och även den som bryter mest mot vardagliga normer. Att Stefan super skallen av sig och 

låtsas vara någon som han inte är är också verklighetsflykt. Och Marias ständiga blundande 

inför hennes eget sönderfallna äktenskap och en dröm om att slå sig fri som hon inte vågar 

följa. Istället försöker hon hålla illusionen om det perfekta familjelivet uppe. En fasad som 

flagar i kanterna. 

  De har alla sina egna illusioner men eftersom Nils blir ett så tydligt avbrott från det 

vardagliga går de extra hårt åt honom och förvägrar honom hans fantasier. Kanske för att de 

någonstans ser sig själva i det han håller på med. Som anhörig är demenssjukdomen svår, 

framför allt när den leder till verklighetsförvrängning. Hur ska man egentligen hantera att ens 

vuxna förälder helt plötsligt hittar på värre historier än ens femåring?  

Jag har i den tidigare delen redovisat för Nils sätt att hantera sin verklighet genom att skapa 

fantastiska historier som han själv allt som oftast är en del av, därför kommer jag inte att 

uppehålla mig så mycket vid just honom utan framför allt fokusera på hur hans barn förhåller 

sig till hans verklighetsflykt och hur deras egen gestaltar sig.  

Brunsås blandades med potatis, så som det var meningen att den skulle 
blandas, och Maria lade på locket. Både på soptunnan och på sina egna 
känslor18 (s.13) 

 

                                                             
17 Linde, s. 34 
18 Linde, s. 13 
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Maria, Nils dotter, lever i ett olyckligt äktenskap med en man som för länge sedan slutat bry 

sig. Hon gör försök att återuppväcka hans intresse men förgäves. Det antyds också att hon vet 

att hennes man har en affär, men bara i förbifarten. Det är någonting hon trycker undan och 

som sedan ger uttryck i olika former av ångest. Framför allt gestaltas det genom hennes behov 

av att kontrollera allt. Hon dämpar sin ångest genom att ständigt ha kontroll, men för att göra 

det måste hon bygga upp en värld som helt bygger på rutiner. Och ingenting får gå utanför 

dessa rutiner då det skapar stor ångest och oro. Därför upplevs hon som väldigt fyrkantig.  

Barnen har valt olika strategier för att närma sig sin demente far. Maria väljer att 

regelbundet hälsa på honom, men det tar samtidigt emot. Besöken sker pliktskyldigt och detta 

skapar en än större ångest för henne. Något som ska avklaras, som ett tandläkarbesök. Och det 

har hon dåligt samvete för, hon borde vara en bättre dotter som faktiskt vill hälsa på sin far. 

Då hennes far vid sällsynta tillfällen delar med sig av sina fantasier tillrättavisar hon 

honom, i ett fåfängt försök att få honom att bli mer närvarande i den verkliga världen. Men 

det har istället en motsatt effekt. Nils behöver få bekräftelse och då han upptäcker att dottern 

inte kan ge honom det han behöver så sluter han sig mot henne. Något som såklart sårar djupt 

och skapar en än större ångest över att inte kunna räcka till.  

Men Maria när också drömmar. Drömmar som kommer fram i ensamheten. Om hur hennes 

liv hade kunnat se ut. Men den praktiska sidan av henne, samma som förnekar fadern hans 

drömmar, förnekar även henne själv att drömma. Men Maria, liksom alla andra människor, är 

inte helt konsekvent. Det händer sällan, men ibland uppmuntrar hon verklighetsflykten hos 

andra. Framför allt då det handlar om att behålla oskuldsfullheten, den som hon själv knappt 

minns längre. Som i en scen då hennes son Rasmus kommer hem och berättar att hans 

skolkamrat berättat att hans pappa kan lyfta en häst, något som Rasmus är alldeles säker på att 

hans egen pappa aldrig skulle klara. 

Men Maria får honom att tro, genom att berätta en historia från då de träffades, som hon 

själv nästan glömt bort, om hur han ingripit vid en bilolycka och mirakulöst räddat livet på 

mannen därinne. Sprudlande av lycka frågar Rasmus sedan sin pappa då han kommer hem om 

han skulle kunna lyfta en häst.  

Plötsligt hoppades Maria att han skulle ljuga. Att han inte skulle vara sådär 
praktisk som han alltid var annars. Att han skulle kunna spela med i Rasmus spel. 
Han skulle tvingas bli vuxen alltför snart ändå. Och det kändes viktigt för Maria 
att ge honom den där lilla biten magi. Hur obetydlig den än verkade vara.  
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Och som om mannen hon en gång älskade hört hennes tysta bön så böjde han sig 
återigen ner.  

”Men kanske en ponny”, sa han och blinkade långsamt med ena ögat.19  

Små ögonblick som dessa får Maria att fortsätta tro på äktenskapet. Även om det bara är 

småstenar av hopp på en ändlös strand av förtvivlan. Hennes verklighetsflykt ligger i det 

fåfänga hoppet.  

Han ville så gärna vara någon. Vem spelade inte så stor roll egentligen, bara 
han var någon20  

 

Stefan, Nils son, brottas med sin sexualitet och ensamhetskänslorna. Därför flyr han in i en 

värld där spriten regerar och där han är kung. Han omger sig ständigt med människor som kan 

uppskatta honom, för att han inte vill inse hur ensam han egentligen är. Bekräftelsen är hans 

verkliga drog, kanske är det för att han aldrig kunnat bekräfta sig själv och den han egentligen 

är. I grund och botten är han rädd för sig själv och vem han är och behöver ständigt 

bekräftelse på att han duger, att han är uppskattad. Men bekräftelsen är flyktig, vilket han 

upptäcker då han efter utekvällarna är ensam igen med sina tankar. Vännerna finns vid hans 

sida för att ta del av skratten, inte för att ta del av hans tankar. Därför gömmer han dessa djupt 

inom sig, men de kommer alltid fram i ensamheten. 

Han är deras fånge och han hatar dem. Han är fast i det ständiga 
skämtandet. Det är den han är, det är allt han har. Om han inte kan få 
dem att skratta, vem är han då?21  

Stefan har byggt en identitet kring en fasad. Någon han egentligen inte är, eller tycker om, 

men det är svårt att bryta sig fri. Det kommer hela tiden tillbaka till fråga vem han egentligen 

är. Han behöver andra för att definiera honom.  

Gestaltningen av Stefans verklighetsflykt speglas på olika sätt. I ett avsnitt speglas det 

genom att han ser ett gammalt avsnitt med Svullo på TV. Här speglas identiteten Stefan byggt 

upp av sig själv och den likhet som finns hos Svullo, den ledsne clownen som försöker roa 

andra för att själv må bättre. För att själv vara någon.  

                                                             
19 Linde, s. 94 
20 Ibid., s. 47 
21 Ibid., s. 46 
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Desperationen lyser ur hans ögon. Alla skrattar, men ingen ser. Alla skrattar. 
Utom Svullo. Svullo gråter, men bara inuti. Utanpå märks ingenting. Han äter 
färg. Det tycker folk är roligt. De skrattar. Men ingen skrattar åt en ledsen clown. 
Det vet han, och skrattet är det enda han har. Så han tvingas att skratta. Ända in i 
döden skrattar han.22  

 

Återigen väljer Stefan att inte se. Då han blir påmind om sitt eget beteende väljer han att 

blunda. Inte för att han trivs med sig själv, utan för att han helt enkelt inte vet något annat 

alternativ.  

Stefan har valt en annan strategi för att hantera faderns sjukdom, som inte heller är ovanlig. 

Han vill helt enkelt inte hälsa på sin far utan minnas honom som han var, innan demensen tog 

ett allt fastare grepp om honom. Han distanserar sig mer och mer även om han stundtals 

tvingas till besök av systern. 

”Jag är fortfarande kapten över min egen själ”, viskade han ut i tomma 
luften23  

 

Inspiration har hämtats, framför allt till karaktären Maria, från Jonas Gardells bok Så går en 

dag från våra liv och kommer aldrig åter24, en bok om olyckliga människor. Människor som 

är ensamma, missnöjda och ständigt undrar om livet inte skulle vara mer än såhär. Om det 

inte skulle vara mer än att storhandla på ICA och hämta ungarna på dagis klockan fyra. De 

har alla känslan av att de missat Det Stora äventyret. Det som alla andra är med om.  

Verklighetsflykten i Gardells bok är inte lika stark som i de verk av Lindgren och Lagerlöf 

som tidigare redovisats, men den förekommer. Framför i en av familjerna. Där tar pappan 

med sig barnen under förevändningen att han ska hälsa på sin far några dagar. I själva verket 

lämnar han sin fru. Under hela tiden, under alla dagar de är hos hans far, är han inställd på att 

han har lämnat henne. Att det är slut. Men trots det återvänder han till henne, utan att säga ett 

ord om det han tänkt. Under ett par dagar flydde han från verkligheten. Han vacklade på 

tröskeln mellan att vilja och att våga och fann att det bekvämaste var att inte våga. Det är 

någonstans där Maria också befinner sig, fastän hon inte riktigt vet om hon vill. Istället för att 

stanna och känna efter gömmer hon sina känslor i sysslorna, bergen med saker som alltid 

måste göras och flyr på så sätt undan från verkligheten.  
                                                             
22 Linde, s. 34 
23 Ibid., s. 39 
24 Jonas Gardell, Så går en dag från våra liv och kommer aldrig åter, Danmark 2001 
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Utifrån de olika gestaltningarna av verklighetsflykt som redovisats hos de olika 

karaktärerna kan vi få fram två olika distinkta typer av verklighetsflykt. Att koppla bort 

vardagens bekymmer kontra att fylla sitt liv med något. Nils gör snarare det sistnämnda. Han 

fyller sitt monotona liv med något som ger honom mer mening. Maria och Stefan använder 

det snarare för att koppla bort verkligheten, och fly bort från den. Med mer eller mindre lyckat 

resultat. Maria har svårt att skaka känslan av att hon borde slå sig fri. Det finns också höga 

krav på henne. Sköta jobb och sköta hem. Därför får hon tvångstankar om att lämna hemmet 

ostädat, men det går aldrig längre än till tanken. Tvånget att ändå städa och stävja sin ångest 

blir starkast. Hålla allting pedantiskt rent runtomkring sig, och ignorera smutsen i de mentala 

hörnen, som nu samlats i stora drivor. Det blir Marias verklighetsflykt.  

Hur medveten är verklighetsflykten? Hos Stefan borde den vara medveten på något plan, 

framför allt efter scenen då han ser Svullo på TV och samma desperata blick som möter 

honom varje dag i spegeln blickar tillbaka på honom. Medvetenheten finns där men han ser 

helt enkelt inga alternativ. Han är rädd för sitt riktiga jag och låsas hellre vara någon annan. 

Det är intressant att fråga sig om Nils är medveten. Det finns egentligen inte så mycket 

som tyder på detta, förutom ett par passager då han yrvaket verkar vakna upp ur sina fantasier, 

eller precis efter det att hans dotter tillrättavisat honom. Men då finns Sara där som kan lugna 

honom och försäkra honom om att det han ser i sitt inre är sant. När tvivel sätter in är det hon 

som finns där för att skingra dem.   

”Hon säger att det inte är på riktigt. Att det jag ser inte finns egentligen. Är det på 
riktigt?” frågade han återigen uppfodrande. [---]”Klart det är på riktigt, annars 
skulle väl inte jag ha kommit ända från Stockholm för att intervjua dig. Jag vet att 
våra läsare är ytterst nyfikna att höra om deras hjältes senaste stordåd.” Lättnad 
spred sig i den gamle mannens ansikte och tinade upp hans spända drag som den 
första vårsolen tinar upp ett frostnupet grässtrå. Genast började han berätta om sin 
senaste bedrift; hur han hade räddat Afrikas elefanter från utrotning.25 

Med hjälp av Sara lever sig Nils mer och mer in i sin fantasivärld, men istället för att 

samtidigt fjärma sig från verkligheten så gör han tvärtemot. Han bjuder in omvärlden och blir 

närvarande på ett sätt han inte varit tidigare.  

Sara lever sig med liv och lust in i Nils fantasier. I honom får hon också den fadersgestalt 

som hon saknat under sin uppväxt, samtidigt som det blir en tudelad känsla eftersom hennes 

jobb är att ta hand om honom. Det är dock lättare för henne, som personal, att leva sig in i 

                                                             
25 Linde, s. 40 
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Nils fantasier. För Maria blir det alltför personligt. Hon ser hur hennes far långsamt förfaller 

och vill desperat ha tillbaka honom så som han var. Det är med sorg och bitterhet hon 

betraktar spillran till människa som blivit kvar. 

 

Sammanfattning 

Verklighetsflykt i litteraturen är ett stort ämne, och svårt att särskilja från vad som kan vara 

andra försvarsmekanismer. Men med fokus på svenska historieberättare har vi kunnat utröna 

ett par olika vägar som finns att gå för att gestalta den.  

Hur uttalat verkligt eller inte är en fråga man ska ställa sig inför gestaltningen. I litteraturen 

som diskuterats här har det både behandlats ren och uttalad verklighetsflykt, med inslag av 

psykos till en vilja att helt och hållet innesluta läsaren i en illusion där det inte är helt säkert 

vad som egentligen är verklighetsflykt.  

Vi kan benämna dessa den engagerande och den distanserade verklighetsflykten. Den 

förstnämnda återfinns ofta i sagor och ofta handlar om barn, där det inte blir särskilt tydligt att 

det handlar om verklighetsflykt.  

Sedan finns det också verklighetsflykten som verkar på distans, som svävar ovanför 

personen som befinner sig i verklighetsflykten och beskriver både deras och omgivningens 

reaktioner. Även om vi stundtals kan befinna oss inne i personen och för ett ögonblick se vad 

han eller hon ser så är det ändå tydligt att det som sker inte händer på riktigt. Till skillnad från 

det engagerande sättet att gestalta verklighetsflykten så vet vi som läsare här att det inte är på 

riktigt.  

Även om huvudtexten har vissa likheter med andra romaner som skrivits, mer eller mindre 

uttalat, om ämnet verklighetsflykt, så finns det också mycket som skiljer dem åt.  

I huvudtexten här presenteras något av en medelväg. Att behålla illusionen om att allting är 

möjligt och sudda ut gränserna mellan vad som skulle kunna ske, samtidigt som det är tydligt 

att huvudpersonen är dement och handlar utifrån sin sjukdom.  

Andra karaktärer i texten lider också av verklighetsflykten, men för dem handlar det 

snarare om att fly från saker i sina liv. De använder det på olika sätt för att komma undan och 

för att hålla sin ångest i schack.  
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Analys 

Verklighetsflykt kan gestaltas på många olika sätt, vilket har framkommit av den här 

uppsatsen. Alltifrån texter där vi lever oss in i en sönderfallande människas hjärna, där han på 

sitt eget sätt försöker att skapa ordning i kosmos samtidigt som han faller allt djupare ner i sitt 

sinnes djupa mörker, till det som får oss att tro. Det är väl ingen som återberättar Bröderna 

Lejonhjärta genom att säga att hela historien bara var ett hopkok av Skorpans febersjuka 

fantasier och saknad efter den döde brodern innan han slutligen dog själv? Men ändå finns det 

där, möjligheten att det bara var en fantasi. Det är dock en dörr som författaren stänger 

framför oss. Istället skådar vi ljuset och pånyttfödelsen.  

Vilken typ av verklighetsflykt man som författare vill använda är något av en smaksak. 

Frågan är egentligen vilken känsla man vill skapa i texten. Är det meningen att vi som läsare 

med hjärta och själ ska leva oss in i vad som sker, och tro på det mer än "den verkliga 

världen" eller används det för att skapa distans, alternativt sympati till en av karaktärerna? 

Användningsområdena är många och bra verktyg för att skapa en viss känsla i texten, och 

också någonting man måste vara medveten om innan man börjar skriva.  

Jag var medveten om de olika vägarna innan jag började skriva min text, men någonstans 

på vägen var det som om den fick ett eget liv. Den ville inte att Nils endast skulle framställas 

som en förvirrad, dement gammal man utan den ville något mer. Kanske var det den 

återhållna sorgen som vilade under ytan. Jag ville helt enkelt tro att det fanns mer under min 

morfars skal än vad jag först trott. Att det under det skrumpna skalet fanns en värld jag inte 

ens kunnat börja att föreställa mig.  

Ofta i litteraturen är det hos äldre människor eller hos barn som man finner tendenserna till 

verklighetsflykt. Jag tror att detta faller sig ganska så naturligt eftersom båda dessa grupper på 

sätt och vis står utanför vanliga konventioner. Även om verklighetsflykten återfinns även hos 

våra ”30-nånting”-karaktärer så är den inte som starkast där. Den tar oss inte med på lika 

svindlande äventyr. Kanske har barn och äldre en annan förmåga att tro på det som faller 

utanför ”det normala”. 

Verklighetsflykt sprungen ur ensamheten är även ett tema här liksom hos Lindgren och till 

viss del hos Lagerlöf (även om den här snarare är sprungen ur den ändlösa längtan). 

Ensamheten i Lindgrens form får barnen i hennes verk att vara med om helt otroliga äventyr. 
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Någonting som ger tröst och en förhoppning, att det finns något mer. Det är samma känsla 

som återfinns hos Nils. Han bor på ett äldreboende, sista stationen innan hans liv är slut och 

han upplever att han inte levt sitt liv till fullo. Det har funnits mycket som han velat göra och 

uppleva men aldrig fått möjlighet att göra. Därför passar han på nu. På sätt och vis är det 

också ett sätt att förlika sig med den förestående döden.  

I grund och botten handlar det om behovet vi alla har av verklighetsflykt. Från att 

uppslukas av en god bok, eller spela vårt favoritdatorspel, till att hitta på egna världar och 

hemliga kamrater.  

I olika stadier av vårt liv kommer det ena eller andra att ta överhanden. När vi är små 

kommer det troligen handla om nya världar vi uppfinner i vårt huvud eller kompisar som kan 

hålla oss sällskap då vi är ensamma. När vi blir äldre och kanske själva skaffar barn handlar 

det mer om en time-out, att få ett ögonblick att tänka på något annat och kunna andas en 

stund. Kanske genom att sätta på en film och låta sig uppslukas av den. När vi sedan går mot 

ålderdomen återkommer fantasierna. Spärrarna för det konventionella har släppt och vi kan 

åter tillåta oss att fantisera mer fritt. För i grunden är det ju just det som verklighetsflykten är, 

en möjlighet för oss att ta oss utanför det invanda och uppleva någonting helt på våra egna 

villkor. En värld där vi själva bestämmer allt, utan vardagens bekymmer. 
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