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Sammanfattning 

Bakgrund: Korallön från 1858 och Flugornas herre från 1954 är två robinsonader som har 
likheter men också olikheter. I Korallön förblir pojkarna civiliserade, de möter ”vildar” vars 
leverne pojkarna fördömer. Pojkarna i Flugornas herre däremot förvildas, de börjar med 
samma utgångspunkt som pojkarna i Korallön men omgående tar deras handlande en helt 
annan riktning som slutar med barbari och död. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur tillvaron på respektive ö handlar om att förbli 
”engelsmän” eller förvildas och bli vildar. 

Metod: De metoder som använts i denna uppsats är en generell brukstextsanalys som lagts 
fram av Hellspong (1997, 2001) där man ser texten som något med funktion och syfte. 
Uppsatsen har även sett till den kontext som romanerna samverkat i och med. Slutligen för att 
förstå skillnaden mellan pojkarna i Korallön och Flugornas herre används performativet för 
att studera pojkarnas praktik. 

Resultat: Båda texter sett utifrån postkolonial teori bär med sig ideal om imperialism och 
kolonialism. Att vara kolonisatör är att förknippas med en rad ideal och idéer som att vara 
rationell och logisk. Detta i motsats till vilden som är barbarisk och ociviliserad. Vidare så 
tilldelas kolonisatören respektive vilden olika attribut och tilltal. Kolonisatören är påklädd 
medan vilden i olika grader är mer eller mindre naken. Gällande tilltal så tilltalas samma ting 
olika beroende på ägaren eller tillverkaren av föremålet. Skjul betecknas som något som 
kolonisatören tillverkar medan vilden tillverkar eller bor i hyddor. En båt tillägnas 
kolonisatören medan vilden tillägnas en kanot. Dessa praktiker, attribut och tilltal är fasta i 
Korallön. Däremot i Flugornas herre avviker pojkarna bit för bit från kolonisatörens praktik, 
attribut och tilltal till vildens praktik, attribut och tilltal. Pojkarna i Flugornas herre väljer en 
”hövding”, har ”jägare” och bygger ”hyddor”. Genom att närma sig vildens praktik så gör de 
vad som, i postkolonial teori, kallas för ”go native”. Uppsatsen förklarar varför det är viktigt 
för kolonisatören att upprätthålla sin praktik. Avvikanden från den resulterar i att 
kolonisatören goes native, vilket leder till vansinne eller galenskap, praktiker och handlingar 
förknippade med vilden. 
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Inledning  
Det fanns en tid då nästan hela världen var rosa, vilket var den färg som användes på kartor för 
att markera brittiskt territorium. Englands bästa män skulle ut i de rosa bitarna, inte bara för att 
tjänstgöra för imperiet utan också för att upprätthålla imperiets makt. Och de delar av kartan 
som fortfarande var ofärgade och okända skulle erövras för det brittiska imperiets räkning.  

För att kunna upprätta och reproducera imperiets tankar eller ideologi användes bland annat 
texter. I litteraturen fanns sida vid sida med kolonisering teman som skattjakter och guldletande. 
En sorts äventyrsböcker var robinsonaden som blev en populär litterär genre under 1800-talet i 
koloniseringens fotspår. Robinsonaden kan förklaras som äventyrsskildringar primärt riktade 
till unga pojkar med ursprung i Daniel Defoes Robinson Crusoe från 1719 (Birch et al 2009, s. 
851). Vidare handlar robinsonaden om någons äventyrliga upplevelser på en obebodd ö, eller 
på mindre bebodd trakt, sanna eller påhittade. 

Men äventyren var långt ifrån ofarliga, kolonisatören, såväl den vuxna mannen som den unge 
pojken eller barnet, skulle möta faror på de blanka och okända platserna i ytterkanterna av den 
kända världen som befolkades av vildar, kannibaler och vilda djur. Loomba skriver att ”Europas 
olika självbilder [producerades] i förhållande till någonting [annat]” (2006, s. 71). Världen 
målades upp i motsatsförhållanden, civilisation och barbari, eller som författaren Kipling 
uttrycker det i sitt poem ”East is East, and West is West, and never the twain shall meet”. 

I robinsonaderna stöter kolonisatören inte bara på yttre hot, från vilda djur och kannibaler, utan 
det finns även en risk för att kolonisatören blir förvildad, vilket gör att den västerländska 
kolonisatören blir en vilde. 

Frågan denna uppsats kommer att undersöka är hur processen ser ut i de fall där kolonisatören 
blir vilden, respektive vad de kolonisatörer som förblir kolonisatörer gör, alltså en jämförande 
studie mellan dessa två alternativa handlingar. 

Uppsatsen kommer att jämföra två robinsonader, Korallön av R. M Ballantyne från 1858 och 
William Goldings Flugornas herre från 1954. Korallön skrevs under det brittiska imperiets 
storhetstid medan Flugornas herre skrevs i en tid då det brittiska imperiet höll på att monteras 
ned, dock kan det påpekas att Flugornas herre fortfarande kan vara en produkt av kolonialt 
tänkande. Det finns flera skäl till att välja just dessa två verk. Texterna liknar varandra, båda 
verken handlar om en grupp ungdomar strandsätts på en öde ö. Utfallen är dock olika. I fallet 
Korallön förblir ungdomarna vita västerlänningar som möter det vilda, både djur och 
kannibaler. I fallet Flugornas herre förvildas pojkarna. 

På ett sätt kan man säga att detta är samma historia, men två olika skönlitterära texter som ger 
prov på hur den vita mannen förblir vit man eller förvildas. Hur kolonisatörens och vildens 
positioner och praktiker förändras eller upprätthålls kommer att förklaras med stöd från 
postkolonial teori generellt samt med termen performativitet specifikt. 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur tillvaron på Korallön och Flugornas herre handlar om att 
förbli ”engelsmän” eller förvildas och bli vildar. Samt kommer uppsatsen genom en jämförande 
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analys av Korallön och Flugornas herre visa på hur praktik och performativitet fungerar som 
fundament för vad som definierar kolonisatöreren respektive vilden.  

 

Frågeställningar 
• Hur kan man förstå de processer som sker på öarna, där barnen i det ena fallet förblir 

pojkar medan det i andra fallet blir vildar?  

• Hur beskrivs dessa processer och vad säger de om bakomliggande ideologier som rör 
kolonialism och synen på ”den andre”? 
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Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning som berört såväl Korallön som Flugornas herre som förser 
uppsatsen med en del utgångspunkter.   

Bengtsson (2012) undersöker, liksom denna uppsats, Korallön från ett postkolonialt perspektiv. 
Vad hon gör är att påvisa med stöd av postkolonial teori romanens olämplighet som 
barnlitteratur idag. Hon presenterar romanens imperialistiska och viktorianska ideal, 
exempelvis Englands roll att civilisera ”vildarna” med kristendomen och hur den vita mannen 
är överlägsen naturen. Samt hur Korallön synnerligen blir genom vald teori ett verk genomsyrat 
av sin tid där den vita mannen blir kolonisatör. Vidare visar hon på hur författaren gör 
stereotypiska porträtteringar av ”vildarna” i romanen. 

Subhis (2010) litterärt orienterade forskning fokuserar på relationen mellan civilisation och 
barbari och hur detta återspeglas i den civiliserade mannen och barbariet som finns under ytan 
på varje människa. Subhi använder Flugornas herre som stöd för sin läsning av Conrads 
Mörkrets hjärta och presenterar genom sin forskning vad som leder till människans förfall. 
Subhi finner likheter mellan Mörkrets hjärta och Flugornas herre när det gäller teman som 
civilisation och barbari och genomför därför en komparativ studie av romanerna. Fokus ligger 
på hur Mörkrets hjärta visar på en skillnad mellan det europeiska idealet om civilisation och 
dess verklighet.  

Singh (1997) jämför Flugornas herre med Korallön i sin forskning. Singhs studie är förövrigt 
den som ligger närmast denna uppsats upplägg där Korallön ställs mot Flugornas herre för att 
undersöka likheter och olikheter. Hennes slutsats blir att vad Golding gör i sin roman är att göra 
upp på ett intertextuellt plan med inte bara Korallön utan även andra robinsonader. Enligt Singh 
själv så deltar och kritiserar Flugornas herre på ett ideologiskt plan genom sin egen genre den 
vita mannens överlägsenhet som uttrycks i Korallön (s.210). Vidare framför Singh att Korallön 
skapar en ”pojkdoktrin”, en föreställning om det oskyldiga barnet, en doktrin som Flugornas 
herre förkastar och gör upp såväl pojkdoktrinen som med den manliga gemenskapen som finns 
i robinsonaden.  Singhs studie handlar även om hur unga pojkar bär på ett inre mörker 

När det gäller denna uppsats position i förhållande till den tidigare forskning som lagts fram så 
tar uppsatsen samma utgångspunkt som Bengsson (2012) gällandes ett postkolonialt 
angreppssätt på Korallön och applicerar ett sådant också på Flugornas herre. Subhis (2010) 
resonemang angående dikotomin mellan barbariet och civilisationen i dennes läsning av 
Mörkrets hjärta med stöd från Flugornas herre kommer att beaktas av denna uppsats. En annan 
viktig punkt som Subhi för fram är hur den civiliserade, det vill säga kolonisatören, bär på ett 
inre vildhet som denna uppsats kommer ta till vara på. När det gäller Singh (1997) så ser denne 
i sin studie romanerna utifrån ett litterärt orienterat perspektiv mer än till den samhällskontext 
som denna uppsats ämnar göra. Dock kommer denna uppsats ta vara på Singhs notering om hur 
Korallön och Flugornas herre på ett intertextuellt plan kommunicerar till varandra.  

  

4 
 



 

Teori och bakgrund  
 
I det här kapitlet kommer det först att ges en allmän överblick över postkolonial teori därefter 
ges en fördjupning i termerna kolonialism och imperialism, ideologi och diskurs, om 
orientalism och den andre, mimicry samt begreppet go native.  
Utöver detta kommer även en bakgrund för begreppen performativitet och intertextualitet att 
ges i detta kapitel. Begrepp av vikt i läsningen och förståelsen av denna uppsats.  

 

Postkolonialism   
Postkoloniala studier är ett samhällskritiskt studieområde som är tvärtvetenskapligt till sin 
karaktär och innefattar allt från litteraturanalys till ekonomisk teori (Loomba, 2006, s. 16). Detta 
gör det svårt att helt ringa in och på ett tillfredsställande sätt förklara vad postkolonialism som 
forskningsfält innebär. Dock kan man säga att postkolonial teori ger oss ett intersektionelt 
angreppsätt på hur vi kan ta oss an de utvalda texterna då den intresserar sig för såväl kön, som 
klass och etnicitet, ett samlat utgångsläge som denna uppsats kommer ta vara på. 
Postkolonialism ska inte ses som något som bokstavligen kommer efter kolonialismen och som 
förkunnar den koloniala periodens slut utan bör ses som ett ifrågasättande av den koloniala 
dominansen och kolonialismens följdverkningar (Loomba, 2006). 

Postkolonialism täcker all kultur som påverkats av imperialism från kolonisering fram till idag 
(Bohemer 2005, s.2). Ashcroft et al (2002) för fram ett liknande resonemang genom att 
konstatera att om vi är överens om att historien formats av koloniala intressen så kan därmed 
fastställas att all litteratur från den koloniala eran är av kolonial eller postkolonial karaktär (s.1).  

När det gäller studiet av litteratur med postkolonial teori summerar Boehmer (2005) genom att 
säga  

at its height the British Empire was a vast communications network, a global sprawl of hubris, the world map 
flushed pink. It was pictured as a machine and yet also as a middle it was the Royal Navy and Queen Victoria, 
and the One Race and the One flag, but it was also represented by texts (s.13-14)  

Detta får stöd från Loomba som skriver att ”kolonialismens praktiker både generade och 
påverkades av en mängd skrifter [och att] dessa praktiker och skrifter utgör en viktig del av det 
material som dagens koloniala och postkoloniala studier försöker bringa reda i” (2006, s. 24).      

Såhär långt kan man vara överens om att kolonialismen har haft en stor inverkan på historien 
men kan man då hävda att samma inverkan återfinns i litteraturen och mer specifikt i de två 
skönlitterära verk som här ska analyseras? Stöd för detta går att finna hos Boehmer som hävdar 
att” if it is agreed that history of the world for the past few centuries has been profoundly shaped 
by colonial interests, then there is a sense in which much of the liteture produced during that 
time can be said to be colonial or postcolonial even if only tangentially so” (2005, s. 1). 
Postkoloniala texter är förvisso olika, de kan utspela sig på olika platser, vara olika i sin 
terminologi och i teman men i termer av kulturer, vad som visas och inte visas så är det 
uppenbart att texterna är lika (Ashcroft et al, 2002, s. 58). Loomba för fram Spivaks resonemang 
om att det bör vara en omöjlighet ”att läsa brittisk 1800-tals litteratur utan att hålla i minnet att 
imperialism, uppfattad som Englands samhälleliga mission, utgjorde en central beståndsdel av 
hur England representerades kulturellt inför engelsmännen” (2006, s. 92).  

5 
 



 

 

Imperialism och kolonialism  

Said (1995) och Loomba (2006) lägger fram begreppen imperialism, kolonialism och, i 
samband med dessa, begreppen metropolen och kolonin. Båda visar på att metropolen kan ses 
som det ”imperialistiska landet”, alltså som kolonisatörens hemland varifrån imperialism 
strömmar och produceras medan kolonin är där denna makt, imperialismen, penetrerar, vilket 
då enligt Loomba blir kolonialism.  Dock ska det poängteras att både imperialism och 
kolonialism används synonymt i postkolonial diskurs. Kolonialismen har tagit många skilda 
uttryck och former i olika delar i världen, men överallt ”har den försatt ursprungsbefolkning 
och nykomlingar i de mest komplexa och traumatiska relationer i människans historia” 
(Loomba, 2006, s. 16). Det handlade om att forma ett samhälle i ett nytt land, vilket oundvikligt 
inbegrep att ”avforma eller omforma de samhällen som fanns där tidigare. Vilket gjordes med 
hjälp av en rad metoder inklusive handel, plundring, förhandlingar, krigsföring, folkmord, 
förslavning och uppror ” (ibid., s. 24). 

 

Ideologi och diskurs   
Loomba (2006) låter läsaren förstå att ideologi inte bara handlar om politiska idéer, utan är 
något mycket mer som täcker alla våra ”mentala ramar”. Det handlar om människans 
förhållningssätt till sin omvärld. Loomba lägger fram Althussers teorier om hur ideologier 
internaliseras, alltså hur människor gör förhärskande idéer till sin egna och hur de till synes 
kan vara socialt bestämda uppfattningar. Althusser intresserade sig för hur människan inte 
bara gör idéer till sina egna, utan även positioneras och formas av faktorer utanför dem. Enligt 
Loomba så förkastar Foucault begreppet ideologi och menar att ”alla ideologier organiseras 
genom något ’materiellt medium’” (s. 53) vilket tvingar in dem i ett mönster som Foucault 
kallar diskurs. Loomba menar Althussers ideologibegrepp har många likheter med det 
foucualtska diskursbegreppet som Ascroft (et al. 2002), Said (1995) och Loomba beskriver 
som ett system med ett inre system med sin kunskap och sina regler. Diskursbegreppet 
förklarar Said, enligt Loomba, är att ”texter av det här slaget kan inte bara skapa kunskap utan 
också i själva den verklighet som de tycks beskriva” (s. 60). Här sätter Said ett likhetstecken 
mellan individuella författare och tänkandes och maktens strukturer, strukturer och individer 
samspelar, producerar och reproducerar ideologier. Enligt Loomba gör en diskursanalys det 
möjligt att se länkarna mellan det uttalade och outtalade, men också hjälpa att se hur makt 
verkar genom exempelvis språk och litteratur. Vidare visar diskursanalysen också hur 
kolonialmakten upprätthålls genom att skapa en ”diskurs” om ”Orienten” och den ”andre” (s. 
62) som kommer till uttryck i litterära texter. Uppsatsen kommer att använda begreppen 
närmast synonymt eftersom att de, enligt vad som förts fram, liknar varandra och i det 
närmaste hänger samman med varandra.  

Orientalism och Den andre  
En av de mest grundläggande termerna inom postkoloniala studier är om Edward Saids 
”Orienten”, eller ”orientalism”, och ”den andre”. Said menar, enligt Loomba (s.60), att 
framställningen av Orienten ”i europeisk litteratur, såsom romaner, reseskildringar och andra 
former bidrog till att upprätta en dikotomi mellan européerna och ’de andra’”. Bilden av den 
andre kan på så sätt i lika stor utsträckning även sägas handla om bilden av européerna själva 
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som var viktig för att vidmakthålla och utvidga kontrollen över kolonierna (ibid. s. 60). Vidare 
kan det hävdas att Orienten inte existerade utan är uppfunnen av väst för att konkretisera väst. 
Det är en strategi som syftar till att bevara de värden som är norm i den egna kulturen. Denna 
uppdelning leder fram till en polarisering som sammanfattas i Kiplings ”East is East and West 
is West”, avgrunden mellan orientalen och västerlänningen blir i ett mänskligt möte 
oöverstigligt. Loomba fortsätter med att säga att detta var ett sätt att skapa stereotyper, vilket 
inte enligt henne handlade om okunskap eller brist på information utan ett sätt att filtrera 
information. ”Stereotypens funktion är att befästa en artificiell känsla av olikhet mellan ’självet’ 
och den ’andre’” (s. 73). Idén om Orienten och den andre blir ett rättfärdigande av 
koloniseringen. Vi, de upplysta, och den andre som lever i barbari. Denna bild kan också sägas 
avspeglade bilden av i kontinenter där Afrika, enligt Ashcroft (et al, 2002) setts som ett 
”Mörkrets hjärta”, en fasansfull eller förfallen och förstörande plats (s. 157). 

  

Mimicry   
Hand i hand med denna övervinnerliga klyfta mellan kolonisatör och koloniserad fanns dock 
idén om att utbilda eller ”civilisera” och införliva den koloniserade ”andre” vilket var en 
fundamental motsägelse (Loomba, 2006). Homi Babha (i Loomba, 2006) talar då om termen 
”mimicry” som kan förstås som den koloniserades performativa sätt att kopiera kolonisatören 
för att kunna bli mer västerländsk. Något som enligt Babha kan ses som dömt att misslyckas i 
kolonisatörens ögon eftersom att den koloniserade förblir koloniserad- denne blir aldrig 
kolonisatörens jämlike. Det andra synsättet enligt Babha är att mimicry kan leda till en 
destabilisering i skillnaderna mellan vi och ”De andre” och därmed skaka den kulturella 
ordningen. 

   

Go Native  
Både Loomba (2006) och Ashcroft et al (2002) exemplifierar med avlägsna platser som Afrika 
eller Indien i koloniallitteratur som en plats där kolonisatören bryter samman och ”återgår till 
sitt primitiva stadium” dessa avlägsna platser, såsom uppsatsens analyserade öar ”framkallar 
vansinne; de är vansinnet” (Loomba, s. 145). Detta är ett skeenden som kan kallas go native 
(Boehmer, 2005; Brantinger, 1998; Loomba, 2006). Under kolonialtiden ansågs det ”farligt att 
överskrida gränser […] att bli inföding [going native] kan rubba ens förstånd (Loomba, 2006, 
s. 145). I litteratur framställs det hur ”det koloniserade landet förleder europeiska män in i 
galenskap” (ibid.).  Loomba och Brantlinger framför ett resonemang om att när kolonisatörer 
hänger sig åt infödingars riter och seder kan ledda till en ”avkulturifiering” (Loomba, s. 145) 
eller ett förräderi mot civilisationens ideal som Brantlinger uttrycker det (s.193).  

 

Performativitet 
Först av allt så ska termen performativet presenteras. Enligt Ambjörnsson (2004,2006) knyts 
begreppet till Judith Butler (1990), men begreppet bottnar hos språkfilosofen J. L Austin. Austin 
diskuterade hur språk inte bara avspeglade en existerande verklighet utan snarare borde ses som 
en aktiv handling som skapar bilden av vår verklighet. Språkliga uttalanden kan vara även 
handlingar eller talakter enligt Austin. Ambjörnsson exemplifierar med att när 
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mötesordföranden förklarar mötet ”avslutat” eller när barnmorskan säger ”det blev en pojke” 
förändras den sociala situationen, dessa uttalade ord gör tydlig social skillnad. Butler förde 
Austins tankar vidare som utgångspunkt i en diskussion om hur människors identitet skapas. 
Uttalandet ”det blev en pojke” är inte bara en beskrivning utan kan ses som en performativ 
handling, som aktivt gör något där en rad psykologiska och sociala processer aktiveras. Butler 
(1990) själv förklarar genus som en handling eller ett ständigt görande (s. 24), en rad kulturella 
och sociala regler som vi måste förhålla oss till.  

Den performativa handlingen blir aktuell i denna uppsats eftersom att den kan länkas samman 
med synen på ”den andre” inom postkolonial teori, och underförstått i synen på den andre synen 
på självet. Att vara västerlänning blir en rad handlingar och ritualer på samma sätt som att vara 
den koloniserade underställd kolonisatören är också en handling och ritual. Said (Loomba, 
2006) visar att en rad performativa handlingar sammankopplas med antingen västerlänningen 
eller den koloniserade, ”om de koloniserade folken är irrationella är européerna rationella, om 
Orienten präglas av barbari, känslosamhet och lathet, kännetecknas Europa av civilisation, 
sexuell självbehärskning och sträng arbetsmoral” (Loomba 2006, s. 62). Begreppet 
performativitet kommer att användas i en vid bemärkelse och inte specifikt som vare sig Austin 
eller Butler menade.   

Att studera kolonisatörenens performativitet och vildens performativitet genom att se till 
karaktärers praktik, som i handlingar, tilltal, sätt att benämna ting och attribut kräver en 
postkolonial inramning av denna uppsats som teoretiskt ramverk. Detta ger uppsatsen de 
förutsättningar för det som är uppsatsens forskningsområde. Vad uppsatsen kommer att visa 
prov på i analysen är vad som händer där karaktärer avträder från sina positioner och upphör 
att göra västerlänning. 

 

Texters kontext  
En text kan granskas ifrån olika sorters kontext, Hellspong(1997) gör en uppdelning av en texts 
kontext, vad som är intressant för denna uppsats är intertextuell kontext och kulturkontext.  

Den intertextuella kontexten handlar om att ingen text står helt för sig själv, istället för texten 
”ett slags dialog med andra texter som den återskapar, lånar ur, omformar, replikerar, vänder 
sig mot eller knyter an till” (Hellspong, 1997, s. 56). i denna analys används den intertextuella 
kontexten, eller textens samband med andra texter.  Här menar Hellspong att intertextuell 
kontext kan delas in i horisontell intertextualitet och vertikal intertextualitet. Horisontell 
intertextualitet handlar om en texts relation med texter från andra genrer och andra 
verksamheter. Nikolajeva (2004) förklarar det som Hellspong menar som horisontell 
intertextualitet som element som ”parodi, litterära allusioner, direkta citat eller indirekta 
hänvisningar till tidigare texter, förvrängningar av välkända motiv och så vidare” (s. 240). 
Enligt både Nikolajeva och Hellspong vill en författare med sådana hänvisningar leda läsare 
mot något. Vertikal intertextualitet handlar om relationen på djupet, att en text ingår i en litterär 
tradition, en genre. Här man kan exemplifiera med att en läsare som tidigare läst en robinsonad 
känner igen såväl Korallön som Flugornas herre som robinsonader eftersom man tidigare stött 
på liknande texter, det blir som ”en anvisning till läsarstrategi” (Nikolajeva, 2004, s. 240). Detta 
blir av särskilt intresse i denna uppsats. Vad uppsatsen tar vara på särskilt är just att titta på de 
likheter som finns i texterna på det interntextuella planet och analyserar karaktärers handlingar 
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eller praktik, tilltal, med detta menas vad saker och ting kallas, samt attribut som kännetecknar 
karaktärer eller handlingar.  

En annan form av kontext som Hellspong för fram är kulturkontexten som handlar om hur 
textens syfte och diskurs, tid och plats alltid färgas av kulturkontexten som omger den. Kultur 
kan ses som mönster av inrotade vanor, idéer och förutsättningar inom ett visst område under 
en viss period för människor (Hellspong, 1997). Kulturkontext kan, för att lättare kunna 
analysera en text, urskiljas i olika delar som exempelvis den andliga kulturen som handlar om 
tankesätt, attityder och värderingar som verkar i den sociala miljön, här inbegrips allt ifrån 
vidskepelse och folktro religiös tro och vetenskapliga teorier (ibid., s. 58-59). Här blir den 
koloniala diskursen relevant inom ramen för postkolonial teori som skapas i romanerna. 
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Metod 
I detta kapitel kommer uppsatsen att ta upp de metoder som används för att genomföra analysen. 
Först kommer det att presenteras de generella grunderna för genomförandet av analysen, 
därefter de utgångspunkter som denna uppsats använder. Slutligen kommer uppsatsen att lägga 
fram de analysmodeller som kommer att användas som bygger på Hellspong (2001).  

Denna uppsats kommer att använda en kvalitativ forskningsmetod vilket innebär att uppsatsen 
är av undersökande karaktär. För att kunna undersöka texterna kommer närläsning att användas 
för att upptäcka de drag som skiljer och förenar texterna.  Vad som granskas utifrån det 
teoretiska ramverket är som tidigare nämnts i uppsatsen, karaktärers praktik, eller handlingar, 
tilltal och attribut.   

Uppsatsen kommer även, för att kunna överbrygga de skillnader som kan finnas i texterna, att 
använda andra litterära texter från samma period för att vissa på den kontextuella bakgrund som 
finns. Dessa kommer att tillföras i uppsatsens diskussionsdel.  

Analysen kommer att utgå från Hellspongs brukstextanasalys (1997,2001). När man företar en 
sådan modell ska man se till textens kontext, som enligt Hellspong innebär bokstavligen 
”tillsammans med texten” (1997, s. 49). Texten kan inte ses som ett isolerat fenomen som 
uppstått ur tomma intet utan den måste texten ses i sitt sammanhang. ”Vill vi förklara varför en 
text kommit till och ser ut som den gör så måste vi se till kontexten” (ibid., s. 49).  

Hellspong (2003) föreslår en rad olika modeller för hur man kan analysera en eller flera texter 
beroende på syftet med analysen. En fullständig och regelrätt analys enligt Hellspongs modeller 
kommer inte att göras, vilket också får stöd från Hellspong som säger ”det [är] oftast onödigt 
att genomföra den fullständigt. Istället är det bättre att ta fasta på punkter som verkar viktiga 
för den överordnade analysen” (s. 61). Generellt ger Hellspong (1997) också rådet vid analyser 
att ”anpassa analysen till den aktuella texten” samt ”använd inte modellen mekaniskt utan för 
att få idéer” (s. 48).  

Den analysmodell som anses lämplig för att undersöka Korallön och Flugornas herre är en 
strukturell analys (Hellspong 2001, s. 61-67) som analyserar kontext och lägga särskilt vikt på 
intertextuell kontext och kulturkontext. En strukturell analys tar också upp perspektiv, och 
vilket eller vilka perspektiv som anlägger texten. Denna analysmodell kommer att kombineras 
med komparativ analys (s. 78-81), vilket Hellspong föreslår att man gör för att jämföra två olika 
texter där man kan se till texternas innehåll, vilka teman som tas upp, vilka perspektiv anläggs 
utifrån en viss teoretisk eller ideologisk position. 
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Komparativ analys av Korallön och Flugornas herre  
Denna analys kommer att göra en rad nedslag i texterna som är av intresse för att besvara 
uppsatsens frågeställning om hur man kan förstå de processer som sker på respektive ö, där 
barnen i det ena fallet förblir pojkar medan det i andra fallet blir vildar. Samt vidare hur 
processerna beskrivs och vad säger de om bakomliggande ideologier som rör kolonialism och 
synen på ”den andre”.  

Nedslagen baseras på likheter eller olikheter som är relevanta för dessa romaner och som 
följaktligen utmärker robinsonaden. De teman som kommer att tas upp är om vad för sorts 
pojkar som befinner sig på respektive ö. Vidare kommer temat gemenskap att belysas utifrån 
de förbindelser som respektive pojkgrupp skapar med varandra. Därefter kommer pojkarnas 
praktik att analyseras, vad gör de på sina öar? Vidare kommer mötet mellan pojkarna och 
vildarna att belysas. Uppsatsen analyserar tilltalet om ting, om båtar och kanoter, skjul och 
hyddor. Uppsatsen analyserar vilden, om hur man i texterna ser denne.  Slutligen kommer 
uppsatsen belysa vikten av klädsel eller nakenhet för vem som är pojke och vem som är vilde.    

 

Pojkarna   
I Ballantynes roman Korallön från 1857 möter vi pojkarna Ralph, bokens berättare, samt Jack 
och Peterkin som lider skeppsbrott och går i land på en öde korallö någonstans i Stilla havet. 
Ralph kallas Ralph Rover (kringströvaren) på grund av sin reslust (Ballantyne, 1925, s. 6). Jack 
Martin är en artonårig ”bredaxlad yngling” […] med ett vackert och godmodigt men energiskt 
ansikte” [av] god uppfostran” (s. 9) samt beredd och modig när så tillfället honom kräver. 
Peterkin Gay beskrivs som en ”liten, livlig och lustig fjortonåring” (s. 9). Ralph förklarar 
inledningsvis att ”min far var sjökapten; min farfar hade varit sjökapten; min farfars far hade 
varit sjöfarande” (s. 5) samt att även hans farfarsfars morfar hade varit amiral i kungliga flottan 
(ibid).  

I Goldings Flugornas herre från 1954 möter vi pojkar med samma namn som i Korallön, Ralph 
och Jack. Utöver detta finns en rad andra karaktärer såsom Nasse, Simon och Roger.  

Här kan man se likheter i Korallöns Ralph efter som att Goldings Ralphs också har en pappa 
som är kommendörkapten i flottan (Golding, 2010, s. 11), senare får vi också veta att Ralph 
även skickats till internatskola (s. 109). 

Pojken Jack tilltalas vid sitt efternamn Merridew av sina kamrater i Flugornas herre. Han till 
och med blir upprörd vid att kallas Jack och säger upprört ”jag heter Merridew!” (s. 19). Denna 
ordning fortsätter Nasse med genom hela boken genom att just tilltala Merridew som ”Jack 
Merridew” (s. 90, 125). Senare får vi också veta att Jack Merridew varit ordningsman i sin skola 
” (s. 123).  

 

Pojkarnas gemenskap 
Vad Korallöns pojkar visar prov på är en sorts gemenskap som kännetecknas av kamratskap. 
Kamratskapen uppvisas redan på ett tidigt stadium när Jack träffar Ralph och konstaterar ”att 
vi blir goda vänner” (Ballantyne, s. 9) och därefter uttrycker Jack om trion att de ”tre ska hålla 
ihop” (ibid). Ett annat prov på kamratskap som visar är när Ralph som skadad sitt huvud 
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allvarligt under skeppsbrottet sackar efter sina kamrater på stranden varvid Jack hjälper honom. 
Kamratskapen kännetecknas också av en sorts hjärtlighet när Peterkin skämtsamt efter en storm 
på ön upplyser Jack om att han en gång ”snusförnuftigt upplyst [honom] om att kokosnötter 
växer på trän” och om Jack nu kunde upplysa honom vad för sorts frukt som växte i just detta 
träd och pekar på deras båt som blåst upp i ett träd (s. 105). 

Även i Flugornas herre ser vi en sorts gemenskap som börjar i ett gemyt och kamratskap för 
att därefter gå över i en ruffighet och senare ren pennalism på en slutande skala. Gemytet och 
kamratskapet ser vi i hur Ralph, Simon och Jack ger sig ut på ”upptäcksfärd” på ön och hur 
deras blickar möts ”i dunklet i en högtidlig känsla av samhörighet” (Golding, s. 25) och hur 
bokens okända berättare förklarar att ”de var vänner” (s. 27). Denna känsla vid denna 
upptäcktsfärd återkommer i historien som beskrivs som ett ”romantiskt skimmer, vänskapens, 
äventyrets, tillfredställens sälsamma, osynliga glans” (s. 37) och hur de log mot varandra vid 
minnet av första dagens romantika skimmer” (s. 49). Golding låter Nasse vara en av de första 
karaktärerna som vi möter i boken och hans kännemärken redan på första sidan där Ralph 
beskrivs än så länge bara som ”den ljushåriga pojken (s. 5) Nasse däremot beskrivs som 
”mycket tjock” med ”tjocka glasögon” (s. 5). Nasse skiljer sig från såväl resten av Goldings 
pojkar men också för den delen Ballantynes pojkar och blir aldrig en del av gemenskaperna 
som pojkarna bildar utan blir utsatt för glåpord och än värre desto längre historien utvecklas. 
Här övergår ruffigheten till sanktionerad pennalism när hövdingen Ralph konstaterar att ”Nasse 
är bättre än tjockis” och att han tycker att ”det är synd att [Nasse] tar det på det här sättet ” (s. 
23).      

 

På ön, rutiner, hot och utforskning  
När Korallöns pojkar insett att de är helt ensamma på ön blir de inte nedslagna utan hurtigt 
konstaterar Jack att ”Vi har fått en ö helt och hållet till vår egen disposition. Vi tar den i 
besittning i kungens namn och vi pressar dess svarta befolkning i vår tjänst. Det gör alltid vita 
män bland svartingar” (s. 15). Senare talar de också om ön som ”vårt kungarike” (s. 35).  

Vad pojkarna gör är att de gör upprättar en lägerplats för att därefter undersöka om ön är bebodd 
eller inte. Jack poängterar för sina kamrater att innan de ger sig ut på upptäcktsfärd måste skaffa 
sig ”goda försvarsvapen” (s. 44) eftersom de kan stötta ”på - ” (s. 45). Jack avslutar aldrig 
meningen av eventuell rädsla inför de ”faror” som de kan stötta på. De tillverkar spjut ”med 
järnspets” (s. 53) för att därefter ge sig ut på ”forskningsfärd” (s. 59). Lite senare efter en allmän 
rekognosering av sin ö konstaterar de att ön bebotts av vildar för länge sedan men inte längre 
(s. 64).        

På ön för de en inrutad tillvaro som utmärks av uppstigning, bad i lagunen, därefter någon form 
av syssla som upptäcksfärd, byggande av båt eller av ”lövsal” (s. 52). Att de har rutiner uttrycks 
i Korallön när Ralph säger att efter en attack av en haj i sin vattenbassäng så ”badade vi ej, 
såsom vi hade för vana” (s. 54).  

Pojkarna upptäcker senare andra öar med ett fartyg samt är med när den hedniska hövdingen 
Taroro omvänds till kristendom tillsammans med sin by. Då utbrister pojkarna när allt får sin 
upplösning ”Hurra för gamla England! Som vinner mark och troende för den sanna saken” (s. 
245). Innan de ger sig av från de nyligen omvända vildarnas ö så vill pojkarna se på när 
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infödingarnas gamla gudar bränns ned. När pojkarna lämnar vild-ön står infödingarna på 
stranden och uppger ett högt hurra (s. 247).     

Tidigt i Flugornas herre, när Ralph, Simon och Jack undersöker ön så konstaterar de ”är 
upptäcktsresande” (Golding s. 23) och hur de ”borde rita en karta” (s. 24). Ralph konstaterar att 
”den här ön är vår” (s. 26), ”alltihop är vårt” (s. 28). De knyter även an till ett intertextuellt plan 
till den genre som boken är inom när de konstateras ”det är som i en bok. Skattkammarön. 
Korallön” (s. 32).  

Något som också upprättas på ett tidigt stadium i Flugornas herre är en sorts ordning där en 
lista måste tas fram på pojkarna som finns på ön, att ett möte anordnas där de under 
demokratiska processer väljer Ralph till hövding för pojkarna. På mötet konstaterar pojkarna 
att de ”ska ha regler […] massor av regler” (s.31) eftersom, som Jack fortsätter, ”vi måste ha 
regler som vi måste lyda. Vi är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän, och engelsmännen är 
bäst i allting” (s. 40). Även här försöker pojkarna att skaffa sig en sorts rutiner, genom att 
pojkarna delas in i de som ska vakta elden, ska rädda dem ifall ett fartyg ser eldens rök eller 
hjälpa till att bygga skydd mot väder och vind. Dock överges ordningen, någon lista upprättas 
aldrig, de får aldrig veta hur många pojkar som finns exakt på ön, på grund av försummelse av 
ordning så kan till och med ett barn ha dödats redan samma natt när elden går lös. Till slut 
överges till och med de mest basala rutinerna och reglerna som att hålla igång elden. Vid slutet 
är det bara Ralph, Nasse och tvillingarna Sam och Eric (Samoeric) som sköter elden. ”Utan eld 
kan vi inte bli räddade, så vi måste stanna kvar vid elden och se till att det blir rök” (s. 138) 
konstaterar Ralph.     

En natt på Korallön hör pojkarna ett fruktanvärt skri, något som Peterkin tror tillhör en 
”vålnad”. Ralph och Peterkin diskuterar därefter vålnaders existens, något som Jack snabbt 
förkastar med att konstatera att han ”varken tror på vålnader eller känner [sig] orolig” och 
fortsätter ”själv har jag aldrig sett någon vålnad, och inte heller träffat någon, som gjort det, och 
jag har vanligtvis funnit, att sällsamma och oförklarliga ting vid närmare undersökning fått sin 
förklaring” (s. 52-53). Det övernaturliga skriket får senare sin förklaring när de konstaterar att 
det är pingviner på en angränsande ö som för väsen.    

Med egen tillverakt båt utvidgar de sin forskningsfärd genom att ta sig till pingvinön där de 
först blir imponerade av ordningen och redan hos pingvinerna (s. 109) och de   

tillbringade gott tre timmar på ön med att iakttaga dessa besynnerliga fåglars vanor, och när vi slutligen 
lämnade den, voro vi alla tre ense om att de voro de sällsammaste djur, vi någonsin sett, och dessutom ansågo 
vi det högst sannolikt att de voro de sällsammaste djur i hela världen (s. 112) 

Även Goldings pojkar ställs inför faror, liknande skriet om natten på Ballentynes ö. På 
pojkarnas första möte frågar en sexåring om de ska göra åt det som ser ut som en orm? (Golding, 
s.33) I nästa andetag blir ormen ett ”odjur”. Först försöker Ralph, liksom Ralph på Korallön, 
finna en logisk förklaring till odjuret, som att sexåringen måste drömt. Dock släpper inte barnen 
idén om att platsen de kommit till bebos av ett odjur, Ralph håller fast vid sitt påstående att det 
inte finns något odjur (s. 35). Men odjuret tar allt mer form i pojkarnas medvetande, även de 
större pojkarna börjar tro att det finns ett odjur. Eftersom de genomsökt djungeln så måste, 
anser pojkarna i sin logik, odjuret kommit från havet (s. 123). Nasse känner inte de övriga 
pojkarnas rädsla ”klart att det inte finns något att vara rädd för i skogen” konstaterar han (s. 80), 
livet är bara vetenskap (s. 80). När pojkarna söker efter odjuret finner de i mörkret den döda 
piloten som hänger i ett träd, så istället för att undersöka den så ser de en ”varelse som bugar 
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sig” och blir alldeles vettskrämda (s. 120). Nu tror till och med Ralph på ett odjur som hade 
”tänder och stora svarta ögon” (s. 121) som han själv beskriver det. Detta fantasins skenande 
istället för Korallöns Ralph eller Nasses logik, leder till att barnen slår ihjäl pojken Simon som 
de andra pojkarna tar för odjuret.        

 

Pojkarna och infödingarna, vildarna och kannibalerna 
Till Korallön kommer en grupp infödingar för att avrätta andra infödingar som de tagit till 
fånga. Detta görs på ett brutalt sätt med klubbor som de krossar sina fångars skallar med, bland 
fångarna finns en kvinnlig fånge som inte var lika svart som de andra ”vildarna” konstaterar 
Ralph (Ballantyne s. 123). Jack bestämmer sig för att rädda de fångade infödingarna vilket 
pojkarna gör. Senare får Jack också vildarna att överge kannibalism (s. 129-130).   

I Goldings roman sker inga möten mellan pojkar och vildar. Dock ska poängteras att även i 
fallet med Flugornas herre att det sker ett sorts ett möte mellan vita och vildar. När officeren 
kliver i land på stranden på Goldings ö i slutet av romanen så bevittnar han vad som skulle 
kunna blivit ett prov på obeskrivligt våld när Ralph jagats ut på stranden av de andra pojkarna, 
samt hur pojkarna (vildarna) satt ön i brand. Ett möte inte helt olikt pojkarnas första möte med 
vildar i Ballantynes äventyr.  

Vad som sker i Flugornas herre är ett skifte i språket när exempelvis pojkarna väljer en hövding 
till att styra dem. I Korallön låter Peterkin konstatera att på ön de tagit i besittning får ”Jack bli 
kung” och ”Ralph premiärminister” (Ballantyne, s. 15). På samma möte i Flugornas herre som 
gör Ralph till hövding föreslås Jacks korgossar bli ”armé” eller ”jägare” (Golding, s. 21). 
Termen ”armé ”används en enda gång medan termen ”Jägare” är det som fortsättningsvis 
används.  

Ett annat skifte som blir påtagligt i Flugornas herre är synen på våld och död. När Roger samlat 
ihop småsten som han ska kasta på den mindre pojken Henry känner sig hindrad;  

runt omkring Henry var det ett område, kanske meter i diameter dit han inte vågade kasta. Osynligt men 
starkt härskade där det gamla livet tabu. Runt den sittande pojken stod föräldrar och skola, och polisen och 
lagbok som en skyddande mur. Rogers arm var betungad av en civilisation (s.59).  

Roger är förövrigt den som senare kommer att ha ihjäl Nasse. Ett annat exempel tidigt i romanen 
är när Jack upptäcker en griskulting som fastnat i en klängväxt, här överväger Jack om han ska 
döda grisen med sin kniv men grisen hinner ta sig loss och försvinna iväg. ”[Pojkarna] stod 
kvar och betraktade varandra och fasans plats. Jack var vit i ansiktet under fräknarna. Han blev 
varse att han fortfarande höll kniven höjd. Sänkte den och stack den i slidan” (s. 28-29). Blotta 
tanken på blod får vi veta skrämmer honom, senare när förvildningen är långt gången och Jack 
dödar en gris beskrivs det hur ”det varma blodet sprutar ut över hans händer” (s. 132). I det 
civiliserades praktik ingår det inte att slå någon annan eller ha ihjäl vare sig människa eller djur.    

När Ballantynes Ralph av omständigheter kommer till en ö befolkad av infödingar som ännu 
inte blivit omvända till kristendom beskriver han deras seder. En av ”vildarnas gudar” är en 
”ofantlig ål” som matas med små barn (s. 169). På frågan om mödrarna har något emot att deras 
barn offras till djuret får han till svar att det har de icke. Ralph konstaterar att han blir sjuk när 
han hör detta (s. 170). Senare på en annan ö får han veta att varje gång som ett ”tempel” eller 
en hydda åt hövdingen byggs ”så begravs infödingar levande” (s. 221). 
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De hövdingar som Korallöns pojkar möter visar störst prov på blodtörst, den första de stöter på 
tar ett barn från sin mors armar och slänger det i sjön. En annan hövding på en ö vill se hur de 
vita sjömännens kanon fungerar och frågar om de vita männen inte kan skjuta på några av 
infödingarna (s. 167). Samme hövding kan genom ett nyck plötsligt få för sig att klubba ihjäl 
en annan inföding.  

Pojken som kommer till ön som Merridew i Flugornas herre, blir Jack Merridew, som blir Jack 
blir ”hövdingen”. Med samma sorts galenskap som hos Ballentynes hövdingar som bestämmer 
över liv och död med nyckfullhet. I ett samtal mellan Roger och Robert, Jacks/hövdingens 
jägare, låter Roger berätta att ”[hövdingen] blev arg och hade oss att binda Wilfred […] han har 
legat bunden i flera timmar och bara väntat. – Men sa inte hövdingen varför?- Inte som jag 
hörde” (s. 155).    

På ett redan tidigt stadium konstateras det i Korallön att Söderhavets öar en farlig plats där 
”människorna voro blodtörstiga vildar, med undantag för de öar till vilken får frälsares 
evangelium nått fram” (s. 8), samt att dessa vildar är kannibaler (s. 119). Pojkarnas första möte 
stämmer väl överens med deras förutbestämda antaganden när de ser vildarna som kommer i 
land på stranden där de ser prov på blodisande våld. När pojkarna besegrat vildarna försöker en 
av dessa att äta kött från en död inföding, vilket Jack fördömer. Pojkarna tvingar vildarna att 
begrava sina offer, Ralph beskriver händelsen som ”att de icke skulle ha gjort sig […] besvär, 
om vi icke bett dem därom” (s. 129). Vad vildarna uppvisar är en sorts praktik som 
överensstämmer med pojkarnas förförståelse av vad en vilde är.  

Fler prov på en oförmåga att handla rationellt kan ses senare när Ralph kommer till av vildarnas 
öar där en inhemsk surfsimmare dödas av en haj konstaterar Ralphs ledsagare Bill att ”imorgon 
eller i övermorgon är [infödingarna] där igen, som det inte funnes en haj i havet” (s. 177). 
Samme Bill konstaterar också att det är ett ”faktum att [infödingarna] föredrar människokött 
framför annat kött ”(s. 160-161). Det finns en ”medfödd ondskefullhet ” hos vildarna förklarar 
Ralph för läsaren (s. 173). Samtidigt konstaterar ledsagaren Bill att där infödingar blivit 
omvända till kristendom försäkrar han ”att när infödingarna blivet det, slutar de med sina 
grymheter och blir hyggliga och pålitliga” (s. 162).  

En annan sorts vildars handling blir vildarnas ritualer som att dansa djuriska danser som ska ha 
trummor, för att kunna hålla takten och eld (Golding, s. 111). Ralph i Korallön beskriver att när 
de kommer till en ö där vildarna är kannibaler ”av vilka dansade och gestikulerade som 
galningar. De sågo hemska ut tillföljd av att den svarta, gula och röda färg varmed de smetat 
över ansikte och kropp” (Ballantyne, s. 220). När Ralph och Nasse, i Flugornas herre, besöker 
jägarnas fest, där jägarna fortfarande har sin ”krigsmålning” på sig gör de sin krigsdans där 
”rörelsen blev rytmisk och mässande” (s. 147) därefter stiger mässandet i ångest (s. 148).   

När jägarna i Flugornas herre har dödat en gris så bestämmer Jack att dess huvud ska ges till 
”Odjuret” och att detta ska göras varje gång de dödat något. ”Så kanske det inte bryr sig om 
oss” säger Jack (s. 130). Därmed upphöjs ”Odjuret” till en sorts avgud till vilket gåvor ska ges, 
vilket Jack själv uttrycker (s. 133). De ”vässar en stör i båda ändar” (s.133) på vilket de sätter 
huvudet. Om det inte vore för officerens ankomst till stranden hade måhända offren till 
”Odjuret” tagit nästintill samma former som de som Korallöns pojkar möter alltså 
människooffer. När Ralph, den sista av sin grupp, flyr från vildarna låter han få veta av 
Samoeric att ”Roger och hövdingen är ruskiga” och att Roger vässat en stör i båda ändar (s. 
186). Det uttalas aldrig vad detta betyder men eftersom läsaren tidigare fått veta att grisens 
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avhuggna huvud pålats på en stör vässad i båda ändar (s. 133) så kan läsaren anta att Ralph 
också skulle offras till ”Odjuret”.  Samoeric ger en olycksbådande förutsägelse om vad som 
kunde hända till Ralph när de säger ”ge katten i vad som är förnuftigt. Det är slut” (s. 184).  

 

Båtar, kanoter, lövsalar, hyddor och Percival Wemys Madison 
Vad som också är påtagligt i främst Korallön är sättet att tilltala ting och göra skillnad på 
föremål beroende på vem som tillverkat det. Korallöns Jack bestämmer sig tidigt för att bygga 
en båt eller en flotte (s. 38) som läsaren kan konstatera har paddlar. Farkosten tas senare ut på 
en ”segeltur” (s. 92), båten har förövrigt också segel som tillverkas av kokostyg (s. 98). 
Havsbottnen beskriver de som en ”undervattensträdgård” (s. 27) samt att de bor i en ”lövsal” 
(s. 52). När infödingarna kommer till ön beskrivs deras vattenfarkoster som kanoter (s. 119) 
som de beskriver är av ”egendomlig konstruktion” (s. 130). När först Ralph och sedan resten 
av trion kommer till öar befolkade av infödingar beskriver de infödingarnas boplatser som 
”hyddor” (s. 165). Ralph konstaterar senare när han kommer till en ö med omvända infödingar 
att ”[de kristna] infödingarnas hyddor voro mycket snygga och propra och framför var och en 
av dem fanns en liten trädgård” (s. 213). 

Liksom förskjutningen från pojkar till vildar i Flugornas herre finns det en förskjutning i 
tilltalet av andra ting och företeelser. Vindskydden som pojkarna tillverkar kallas först för 
”primitiva skjul” (Golding, s. 46) för att därefter bli hyddor (s. 48,49,52). Ju mer förvildade 
pojkarna blir desto mer tilltalas allt i termer som om de vore förknippade med infödingar. Jack 
går från känd karaktär Jack Merridew till en anonym ”hövding” utan egentligt namn.  Ralph 
räknar vid ett tillfälle ”jägarna, de förre detta korgossarna” (s. 124) som därmed också gått från 
att vara korgossar till att vara jägare.   

En liknande företeelse i Flugornas herre är den som lilla Percival ger prov på när Nasse i ett 
tidigt skede i boken frågar efter hans namn. ”Percival Wemys Madison, prästgården, Harcourt 
St. Anthony, Hampshire, telefon- telefon- tele-…” (s. 83). Senare när officeren ankommer ön 
kan bara Percival Wemys Madison få ur sig ”jag heter- jag heter” där berättaren konstaterar 
”mer blev det inte” och hur det som denne beskriver som en ”besvärjelse var nu alldeles 
bortblåst” (s. 196). Vad exemplet visar är hur Percival har inte bara för och efternamn, han har 
en bakomhistoria som hemmahörandes i prästgården i Hampshire. Vildarna däremot i Korallön 
har sällan namn, med undantag för infödingsflickan Avatea eller hedningshövdingen Taroro 
eller för den delen historier. Inte ens den infödda kristna läraren som Ballantynes pojkar lär 
känna får läsaren veta namnet på. Vildarna är, på samma sätt som Goldings pojkar, anonyma 
och en hotande massa, eller kort ”Jack Merridew” blir den anonyma ”Hövdingen” eller när 
Percival Wemys Madison inte längre kan sitt namn.  

 

Smuts och renlighet, klädd eller naken  
Ett annat skifte i Flugornas herre är från renlighet till smuts. Ralph drömmer om att kunna 
tvätta sig och borsta sina tänder en bit in i romanen. ”Ralph vände på handen och granskade 
sina naglar. De var bitna ända intill skinnet, men han kunde inte komma ihåg när han hade 
återgått till denna ovana och inte heller något tillfälle då han hade hängivit sig åt den” (s. 106). 
När Ralph konstaterar under en tur med ”jägarna” att ”med minnet av sitt rena jag som 
måttstock tog Ralph en överblick över [jägarna]. De var smutsiga […] håret var mycket långt, 
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trassligt här och där, hoptovat kring ett visset löv eller en kvist […] kläderna var utnötta […] 
och bars inte för att det passade eller behagligt utan av vana”. Ralph konstaterar också att ”han 
blev modfälld när han upptäckte att numera betraktade dessa förhållanden som normala” (s.107 
).   

När gruppen av pojkar brutit upp i två delar, den ena med Jack som hövding och den andra med 
som är spillran av pojkarna med Ralph som hövding bestämmer sig Ralph för att möta Jack och 
dennes grupp. Innan de går för att möta Jack och jägarna säger Ralph ”vi skulle kunna snygga 
upp oss en smula och sedan gå” (s. 166) och fortsätter ”vi ska vara som vi var förr i världen. Vi 
ska tvätta oss [och] vi borde kamma oss” (s. 168). Varvid Samoeric säger att de andra är målade 
och hur ”de kände alltför väl till hur krigsmålningen släppte den inneboende vilden lös” (ibid). 
Men här säger Ralph å det bestämdaste ”vi ska inte vara målade […] för vi är inga vildar” (ibid). 
När Ralph och hans grupp möter Jacks grupp har dessa främmandegjorts av berättaren som 
beskriver hur vildar dyker upp, ”målade till oigenkännlighet (s. 171). Berättaren beskriver hur 
en vilde som tar till orda har ”Roberts röst” (s. 172). Senare när de försöker fly från vildarna 
och gömmer sig skymtar Ralph en av vildarna som han tycker är Bill, men som Ralph tänker 
så ”var det inte Bill. Det var en vilde vars yttre inte gick att förena med gångna tiders bild av 
en pojke i shorts och skjorta” (s. 179). Därmed blir förvildandes process fullbordad. Nasse 
frågar stammen av vildar, (s. 175), ”vad är bäst – att vara en massa målade niggrer som ni, eller 
förnuftiga som Ralph? (…) att ha regler och komma överens eller att jaga och döda?” (s. 176).    

Något annat som är påtagligt i Korallön är vikten av påklädnad eller nakenhet. Pojkarna är fullt 
påklädda, Jack hittar till och med ett par stövlar som drivit i land från deras förlista fartyg. När 
dessa kläder börjar bli slitna tillverkar de nya av ”kokostyg” (s. 117). Peterkin tillverkar skor 
av ett grisskinn (s. 88). Inte ens när de simmar i havet är de helt nakna, vilket konstateras för 
läsaren när de vridit vatten ur sina byxor efteråt (s. 85). Detta kan kontrasteras mot vildarna, de 
första vildar som pojkarna möter är ”nästan alldeles nakna” och såg ”snarare ut som demoner 
än som mänskliga varelser” (s. 120). Senare på vildarnas ö konstaterar Ralph att vildarna inte 
har på sig mer än höftkläden (s. 165).  

Samtidigt stöter pojkarna på halvklädda icke-vita, till sjöss stöter Ralph på fartyget Olivgrenen 
med en ”märklig besättning”. ”Istället för en besättning av sådana slag som vi voro vana att se, 
funnes där endast femton svartingar  […] de flesta av hade […] inga kläder; några få av dem 
hade emellertid på sig ett eller annat plagg (s. 153). Dock konstaterar Ralph att det ”löjligaste” 
han såg ombord var Olivgrenens svarta befälhavare som han beskriver som ”klädd i en vit 
bomullsskjorta, jacket och halmhatt under det hans svara muskulösa ben voro alldeles bara 
nedanför knäna” (ibid). Fartyget har missionsuppdrag för att omvända vildarna i Söderhavet.         

Pojkarna ankommer till en ö där infödingarna blivet omvända till kristendomen där de 
konstateras att de flesta av infödingarna är påklädda med en sorts poncho med bara ben 
samtidigt som i fallet med Olivgrens besättning konstaterar att ”kvinnorna togo sig ganska 
groteska ut, enär deras kläder icke voro något annat än dålig imitation av den västerländska 
klädseln, men alla voro dock klädda” (s. 214). 

Pojkarna i Flugornas herre, träffar inga vildar utan en process äger rum där pojkarna går från 
att beskrivas som vita påklädda skolpojkar till nakna målade vildar. Jack gick ”dubbelvikt” och 
smög sig fram ”på alla fyra som en hund” (s. 45). Det beskrivs för läsaren hur Jack för ”ett 
ögonblick [knappast var ] jägare längre utan snarare någonting skyggt och apliknande i den 
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igenvuxna skogen” (Golding, s. 46). Senare när Jack målar sitt ansikte med lera för att kunna 
kamouflera sig så stirrar han ned i ett kokosnötskal fyllt med vatten:  

Han stirrade häpet, men nu var det inte på sig själv han stirrad utan på en skräckinjagande främling. Han slog 
ut vattnet och kom hastigt på fötter. Han skrattade upphetsat. Hans seniga kropp uppbar en mask som drog 
de andras blickar till sig och fyllde dem med fasa. Han började dansa på stranden, och hans skratt blev ett 
blodtörstigt morrande. Han tog ett skrit mot Bill, befriad från blygsel och förlägenhet (s.60).  

Att bli vilde beskrivs som en rad handlingar, på samma sätt som att handlingar som 
kännetecknar att vara brittisk skolpojke, några av dessa har redan beskrivits som att vara ren 
och tvättad när Ralph drömmer att tvätta sig. 

Berättaren i Flugornas herre låter läsaren veta att pojkarna har sina skoluniformer på sig när de 
kommer till ön (s. 17). Utvecklingen mot vildar går att se hos främst Jack och hans korgossar 
som har sina fyrkantiga mössor med silvermärken, tillskillnad från Jack vars mössa har ett 
guldmärke med svarta mantlar som går dem från halsen ned till fotknölar vid läsarens första 
möte med dem (s. 17). När korgossarna utnämns till armé eller jägare bär de sina mössor 
”neddragna över ena örat som baskermössor” (s. 37). Tillskillnad från pojkarna i Korallön 
tvingar den tropiska värmen pojkarna att ta av sig sina kläder, något som sker i takt med 
förvildandet. När Jack går på sin första jakt så konstateras det att ”bortsett från ett par 
sönderrivna shorts var han naken” (s. 45). Samma process ses hos korgossarna som berättaren 
beskriver när Jack och jägarna börjar jaga krigsmålade att ”somliga av pojkarna hade svarta 
mössor, men i övrigt var de så gott som nakna” (s. 65). Men även hos de andra pojkarna har vi 
sett förvildande, genom avsaknad av kläder, där samtliga pojkar utan Ralph upptas i Jacks 
”stam”. Kontrasterna blir som tydligast när officeren kommer i land, denne som har som 
beskrivs med ”vitt linne, epåletter, en pistol, en rad förgyllda knappar” (s. 196) där det vita och 
rena kontrasteras mot det smutsiga. Officeren själv låter konstatera Ralph som kommer 
springande mot honom ”behövde bada, klippa håret, snyta sig och blessyrerna omsedda[samt 
att när] jägarna stormar ut ur djungeln var […] brunbrända och med vildars utspända magar” 
(s. 196).  

 

Sammanfattande analys  
Uppsatsen har beskrivit hur såväl Korallön som Flugornas herre följer robinsonadens 
genrekonventioner. En grupp pojkar strandsätts på två olika öar och försöker upprätta ett sorts 
provisoriskt hem. Pojkarna visar också ett gott mod och utforskar sina öar, allt blir ett äventyr.  
I båda verken ser vi exempel på att det förekommer pojkar av god börd, föräldrar, företrädesvis 
fäder, med höga positioner inom flottan. Också pojkar som är ordningsmän i sina skolor eller 
elever vid internatskolor.  

Uppsatsen har också visat hur den manliga gemenskap som pojkarna på respektive ö skapar. 
Hur pojkarna på Korallön visar prov på god kamratskap enligt principen alla för alla och alla 
för en. Samma tendens finns inledningsvis hos karaktärerna, i Flugornas herre, Ralph, Simon 
och Jack under deras utforskning av sin ö.   

När det gäller mötet mellan pojkarna och vildarna på respektive ö börjar skillnaderna bli 
påtagliga. Till Korallön kommer ”riktiga” vildar som pojkarna möter. Dessa visar prov på ett 
obeskrivligt våld och blodtörst. När det gäller Flugornas herre så utvecklas pojkarna till att bli 
vildar och visa prov på obeskrivligt våld och blodtörst som börjar med tvekan inför att döda en 
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gris, eller kasta sten på andra, och som slutar med att döda människor. Här ser vi också inom 
respektive verk hur pojkar respektive vildar finns på varsin sida av en axel, där renlighet och 
det civiliserade utmärker pojkar medan smuts och barbari utmärker vilden. I fallet Flugornas 
herre ser vi en förskjutning av pojkarna från pojkar till vildar gällandes deras hygien och 
beteende.  

Samma tendenser kan ses även i tilltal av ting, båtar och lövsalar och skjul blir ting tillverkade 
av pojkarna. Medan kanoter och hyddor blir vildars föremål. Här man kan se att det finns en 
kulturell skillnad på ett ord som skjul och hydda, eller båt och kanot. Skjulet som byggs i 
Flugornas herre kan trots att pojkarna själva beskriver det som primitivt är det mer tekniskt 
avancerat än de hyddor som vildarna har i Korallön eller som Goldings pojkar senare bygger.   

Vad uppsatsen också visat är vilden och dennes praktik. Hur de i Korallön kan döda varandra 
utan att reflektera över det, äta sina offers kött utan att reflektera över detta som något dåligt 
samt hur de nästan kan beskrivas som imbecilla och infantila i mötet med hot. Vidare belyses 
den vilda dansen som en viktig grund för vildens praktik. Något som pojkarna som blir vildar 
praktiserar i Flugornas herre och dessa pojkar i likhet med Ballantynes vildar offrar till ett 
monster som de gjort till gud, i Ballantynes fall en jätte-ål och i Goldings fall ett påhittat sådant.  

Slutligen visar uppsatsen på vikten av att vara ren och klädd när man är pojke, medan vilden är 
smutsig och nästintill eller helt naken. Att i att göra pojke ingår det att vara påklädd och denna 
roll kan ses som fast sådan eftersom att i och med att kläderna faller av Goldings pojkar desto 
mer förvildade blir dessa. Omvänt gäller också att vilden kan bli mer och mer påklädd och 
därmed mer eller mindre civiliserad, dock kan han aldrig bli helt civiliserad. 
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Diskussion  
I detta kapitel diskuterar uppsatsen den analys som gjorts. Diskussionskapitlet börjar med 
en vid beskrivning genom att diskutera analysen för att mer och mer ringa in uppsatsens 
frågeställning. Diskussionen inleds med stöd av postkolonial teori hur pojkarna görs till 
kolonisatörer för att vidare diskutera vilden och kolonisatören, hur dessa blir ställda mot 
varandra där exempelvis vilden står för barbari och kolonisatören står för civilisation men 
också hur det kända ställs mot det okända. Därefter diskuteras vildens och kolonisatörens 
performativitet. Uppsatsen visar på hur pojkarna i Flugornas herre går från kolonisatörens 
performativitet till vildens performativet, samtidigt som att pojkarna i Korallön förblir 
”kolonisatörer”. Uppsatsen fortsätter med att uppehålla sig vid begreppet go native och ser 
till dess uttryck och exemplifierar begreppet med stod från både Korallön och Flugornas 
herre men också andra texter från den koloniala tiden. Go native blir därmed ett uttryck 
för hur den vita mannen går från kolonisatörens praktik till vildens praktik.  

 

Pojkarna som kolonisatörer  

När man läser Korallön och Flugornas herre läser man robinsonader och vad robinsonaden 
handlar i grund och botten om är hur vita män tar främmande länder i besättning. Från ett 
postkolonialt perspektiv kan det konstateras att pojkarna i både Korallön och Flugornas herre 
blir kolonisatörer. Detta påstående får stöd från Kjersén Edman (2011) som skriver att 
robinsonader handlar om att ”lära sig att hantera jordens resurser, kontrollera sina drifter samt 
uppfostra en läraktig människa […] från en ickekristen kultur” (s. 111). Henry & Walker 
Bergström ger också en anvisning till påståendet när de om Defoes Robinson Crusoe skriver att 
vad romanen går ut på är hur Robinson på sin ö ”creates a microcosmic society [and] lives 
according to the codes of conduct that Crusoe has brought with him från European society” 
(2013, s. 95). Därmed blir och gör pojkarna i robinsonaderna kolonisatörer.   

Enligt Bengtsson (2012) så kommunicerar Ballentyne genom Korallön både imperialistiska och 
viktorianska idéer, något som kan hävdas finns också i Flugornas herre. Den imperialistiska 
ideologin tydliggörs enligt Bengtsson när pojkarna anländer till sin korallö och utropar i 
kungens namn ön under dem och öns eventuella svarta befolkning ska ställas under deras tjänst 
(Ballantyne, s. 15) och hur de senare talar om sitt ”kungarike” (s. 35). Detta är också något som 
pojkarna i Flugornas herre gör när de konstaterar att ”vi är upptäcktsresande” (Golding, s. 23) 
att ”den här ön är vår” (s. 26). Boehmer (2005) hävdar hur det hon kallar den imperialistiska 
äventyrsromanen gjorde var att inympa ett ideologiskt stöd för ett imperium lett av män. Hur 
pojkar skulle inpräntas med bilden av självsäker brittisk manlighet, idealet om robust karaktär 
tillsammans med kristna värderingar och patriotism (s. 74). Något man ser i båda romanerna 
när pojkarna utbrister ”Hurra för gamla England! Som vinner mark och troende för den sanna 
saken”(Ballantyne, s. 245) men också när Jack säger ”vi måste ha regler som vi måste lyda. Vi 
är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän, och engelsmännen är bäst i allting” (Golding s. 40). 
Här kan man hävda med stöd från Bengtsson att trots att det är pojkar som detta rör sig om så 
antar de snabbt roller i form av kolonisatörer och alltså visar de sin lojalitet mot England genom 
en rad praktiker (s. 8).  

Loomba (2006) betonar kopplingen mellan ”ras och nation” som var vedertagna begrepp inom 
den koloniala diskursen och om ”föreställda gemenskaper som binder samman människor” (s. 
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126). När Jack i Flugornas herre säger ”engelsmän” så ingrips alla medlemmar, oavsett klass 
eller kön så ser man enligt Loomba hur Jack knyter an till föreställningen om den ”anglosaxiska 
rasens överlägsenhet” (s. 127). Bengtsson fortsätter också med att poängtera att pojkarna i 
Korallön inte bara styr sin ö utan agerar också upptäcksresande (s. 12) de utforskar sin egen ö 
men också den närliggande pingvinön där de tillbringar ”gott tre timmar” (Ballantyne, s. 112), 
samma gör även pojkarna i Flugornas herre som uttryckligen säger att de är upptäcksresande 
(Golding, s. 23) och att de borde rita en karta (s. 24). I Flugornas herre knyter pojkarna an på 
ett intertextuellt plan med de imperialistiska idéerna och viktorianska idéerna när de i 
inledningen säger att deras tillvaro är som i Skattkammarön eller Korallön (s. 32).   

Boehmer (2005) beskriver den koloniala romantiseringen i robinsonader såsom skeppsbrott, 
innovativt nybygge och utveckling, skatter och slavar rädslan för kannibaler (s. 45). Och visst 
kan man se Boehmers koloniala romantisering i båda verken såväl som när pojkarna i Korallön 
håller ihop eller tar en ”segeltur” (s. 92) där allt är ett enda äventyr. Samma ses hos pojkarna i 
Flugornas herre när deras blickar möts ”i dunklet i en högtidlig känsla av samhörighet” 
(Golding, s. 25) eller senare när de ”ler mot varandra vid minnet av den dagen” (s. 49). Här ser 
vi den viktorianska självbilden och idén om de orädda och självsäkra pojkarna som utforskar 
sina öar. Den viktorianska tänkaren John Ruskin sammanfattar de imperialistiska och 
viktorianska idealen i sin installationsföreläsning som professor i konst vid Oxford de 8 februari 
1870  

[England] must colonies as fast and as far as [England] is able, formed by her most energetic and worthiest 
men; - seizing every piece of fruitful waste ground she can set her foot on, and there teaching these her 
colonists that their chief virtue is to be fidelity to their country, and that their first aim is to advance the power 
of England by land and sea: and that, though they live on a distant plot of ground, they are no more to consider 
themselves therefore disfranchised from their native land, than the sailors of her fleet do, because the float 
on distant waves. (Boehmer, 2009, s.18) 

Ruskins mest ”energiska och mest värdiga” män återfanns i texter såsom äventyrsböcker riktade 
till pojkar där, enligt Boehmer, brittisk manlig styrka och förmågan att styra andra presenterades 
som rättfärdigande för kolonisation, hur hjältens drömmar och triumfer förkroppsligade 
imperiets tankesätt (2005, s. 73). Pojkarna i Korallön visar synnerliga prov på att vara ”Ruskins 
energiska pojkar” som Boehmer uttrycker det (2005, s. 71) som vidare också konstaterar att det 
brittiska imperiet var ”männens värld” (s. 71). På varje nivå i kolonierna styrde män. Vi ser 
också ”energiska pojkar” i Flugornas herre med undantag för Nasse. Men vi ser också i båda 
fall att det är Ruskins ”värdiga” pojkar när vi konstaterar att i båda romaner har pojkarna 
kommit från goda familjer där föräldrar har haft goda yrken såsom kaptener och amiraler, samt 
att de gått på internetskola. Boehmer sammanfattar detta med att hävda att ”the boy heroes in 
the English robinsonade grew incrementally younger, and even more invinvible- lively and 
livelier embodiments of British imperial self-confidence” (s. 45). Alltså, hur pojken i boken blir 
en återspegling av det som imperiet vill vara, en självsäker vit pojke med god bakgrund som 
lägger under sig mark för Englands räkning. Pojkarna vi ser i båda romaner blir därmed 
Englands bästa, av hävd och börd som ska sätta märka ut de blanka bitarna på kartan för 
Englands räkning- goda kolonisatörer.  

 

Vilden och kolonisatören, det kända och den andre  
Vad pojkarna i Korallön gör när de beskriver ”vilden”, något som de gör redan innan de de 
facto träffar sina vildar, är att beskriva något så fjärran från dem själva. ”Människorna voro 
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blodtörstiga vildar” (Ballantyne, s. 8) säger Ralph om Söderhavets invånare som senare 
förtydliga med att ”alla invånare på Söderhavsöarna är kannibaler” (s. 119). Iden om en 
kontinent som skilde sig från den kända världen går tillbaka till antikens greker som de ansåg 
måste vara motsatsen till den europeiska kontinenten, en okänd världsdel befolkad med allsköns 
märkliga och bisarra varelser, en plats där allting var upp och ned, främmande och oförklarligt 
(Posti i Andersson Hval, Henry och Bergström (red), 2013, s. 231). Idén om det främmande 
levde kvar till inte bara då jorden blev rund utan även till koloniseringens tidevarv, då det på de 
blanka och okända bitarna på kartan fanns vildar. Denna insikt får stöd från Said (1995) som 
påpekar att klimat och geografi bestämde vissa karaktärsdrag hos individer (s. 216). Man kan 
påstå att ju längre från metropolen som kolonisatören kom desto vildare blev såväl miljön som 
de invånare som fanns där.  

Vad pojkarna gör är inte bara att beskriva vilden genom Ralphs berättelse, utan även indirekt 
definiera sig själva. Enligt Loomba (2006) så hävdar Said att dessa motsatsförhållanden är en 
av grunderna i europeisk självförståelse, ”om de koloniserade folken är irrationella, är 
européerna rationella, om Orienten präglas av barbari, känslosamhet och lathet, kännetecknas 
Europa av civilisation, sexuell självbehärskning och sträng arbetsmoral” (s. 62). Denna 
uppdelning, som förenklat kan utgöra civilisation och barbari ”vilar på en konstruerad 
föreställning om en oöverstiglig klyfta mellan ’svart’ och ’vit’, mellan själv och annan” 
(Loomba 2006, s. 71). Även här kan civilisation ses utifrån praktik och tilltal. Civilisation är 
något som pojkarna i Korallön gör, när de upprättar ett läger, utforskar sin ö, bygger en båt. 
Samtidigt som vildarnas beteende, som beskrivs av Ralph kännetecknas av oförklarligt 
vansinne som folket hemma i England aldrig kan förstå, som Ralphs ledsagare Bill uttrycker 
det såsom ålen som tillbes som en gud på en ö av vildarna eller hur infödingar begravs levande 
när ett tempel byggs. Samma sorts dikotomi syns när Jack i Flugornas herre säger ”vi måste ha 
regler som vi måste lyda. Vi är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän” (Golding, s. 40) där 
praktiken kännetecknas av att ha regler för det har inte vildar. Detta var enligt Loomba en av 
bevekelsegrunderna för det imperialistiska styret (s. 162), något som Said (1995) poängterar 
med att hävda att exempelvis brittisk kolonisering av den indiska subkontinenten att ”utan 
Storbritannien skulle Indien försvinna ner i sitt eget förfall och sin egen underutveckling” (s. 
236).  

Said fortsätter med att beskriva den koloniala textens beskrivning av den orientaliska världens 
oförmåga till utveckling (s. 215) som finns när Ralph ser hur en inföding på en ö blir uppäten 
av haj, varvid Bill förklarar att dagen därpå eller dagen därefter kommer infödingarna vara 
tillbaka vid samma strand som om ingen haj fanns i havet (Ballantyne, s. 177). Samtidigt 
poängterar Loomba (2006) att förvisso finns den oöverstigliga klyftan mellan kolonisatören och 
vilden men att strävan efter att omvända vilden förutsatte att vilden kan förändras genom 
omvändelse till kristendom till exempel vilket är en motsägelse enligt henne. Samtidigt kan 
man när man använder Babhas term mimicry se att det enda som koloniseringen gör med 
vildarna att göra dem till civiliserade vildar på sin höjd, vilket är tydligt när Ralph beskriver 
omvända vildar på en strand där ”kvinnorna togo sig ganska groteska ut, enär deras kläder icke 
voro något annat än dålig imitation av den västerländska klädseln (Ballantyne s. 214).   
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Vildens performativitet  
Kolonisatören kan förlora allt och förfalla till vilde, vilket vi ser i Flugornas herre, detta leder 
oss till en fördjupning i vildens performativitet, alltså praktik och tilltal. Postkolonial teori ger 
oss svar på Korallöns pojkar, men teorin målar bara upp världen i motsatsförhållanden- 
civilisation mot barbari. I Korallön ser vi imperialismens ideologi, pojkarna är kolonisatörer 
som kommer till en ö som de gör anspråk på. De träffar vildar som de omvänder från 
kannibalism, ser också den inverkan som kristendomen har på infödingarna och rättfärdigar 
därmed kolonisatörens praktik. Dock förblir positionerna opåverkade, den vitas civilisation 
vinner över vildens barbari. Men i Flugornas Herre ser vi en förskjutning av positionerna, 
pojkarna träffar inga vildar, de blir vildar. Här behöver postkolonial teori ett stöd som kan 
förklara förskjutningen. I denna uppsats är det performativet.  

När dikotomin mellan kolonisatören och vilden beskrivits ovan kan man tala om respektives 
praktik, att ha lagar är att vara kolonisatör, att inte ha lagar är att vara vilde, att vara rationell 
och logisk som Ralph på Korallön eller Nasse i Flugornas herre som avfärdar pratet om 
vålnader som nonsens är att vara kolonisatör ställt mot vildens irrationellitet. Därmed följer de 
Robinson Crusoe som enligt Henry & Walker Bergström (2013) poängterar att vad Robinson 
gör är att ”using his powers of reason and rationality […] to tame the forces of nature and 
recreate a civilised society” (s. 184). Därmed blir det rationella en kolonisatörs praktik.   

En annan skillnad kan även ses i frågan om vem som är påklädd eller naken. Såväl Ballatynes 
som Goldings pojkar kommer till ön påklädda, Ballantynes pojkar i matrosuniform och 
Goldings pojkar i skoluniformer, en skoluniform som för tankarna till kolonisatörens knäbyxor 
och skjorta. När Ballantynes pojkars kläder börjar bli utnötta tillverkar de nya av kokostyg, 
medan pojkarna i Flugornas herre låter kläderna slitas sönder.  

I Korallön kan man se en tendens att ju naknare desto vildare är vilden. När Ralph anländer till 
en ö där en stam infödingar blivet omvända till kristendom konstaterar han att inte bara är de 
påklädda (s. 214) utan att hyddorna som de bor i är mycket snygga och propra, samt så har de 
en liten trädgård utanför varje hydda (s. 213). Kannibalerna, däremot, som stiger i land på 
korallön är nakna (Ballantyne, s. 120), samma vildar krossar sina fångars skallar med klubbor. 
Samma tendens ser vi på en sluttande skala hos pojkarna i Flugornas herre som kommer till 
sin korallö i sina skoluniformer för att sedan ta av plagg efter plagg och på en jakt konstaterar 
berättaren att ”kläderna var utnötta […] och bars inte för att det passade eller behagligt utan av 
vana” (Golding s. 107). För att slutligen beskrivas som att vara ”så gott som nakna” (s. 65) och 
brunbrända med vildars utspända magar (s. 197).    

Samma tendens om vad som är kolonisatör eller vilde ser vi i tilltal, Jack i Korallön bygger en 
båt eller flotte medan vildarna har kanoter. Kanoten förknippades med Amerikas urbefolkning 
för att därefter även förknippas med Söderhavets invånare (Lehrer 2008, s. 132). Båten kan 
ställas mot kanoten, båda är något som tillverkas men kanoten är fortfarande inte ett fartyg i 
europeisk bemärkelse. Samma tendens ser vi i tilltal om pojkarnas respektive vildarnas 
bostäder, lövsal mot hyddor. Hyddan kan i kulturell kontext ses som en mer primitiv bostad. I 
Flugornas herre bygger pojkarna ”primitiva skjul” (Golding, s. 46) som blir hyddor (s. 48, 49, 
52), vilket leder till en förändring i tilltalet, i vad som är kolonisatörens verk och vad som är 
vildens. Boehmer (2005) förklarar hur engelsmännen i sina kolonier framställde, trots att de 
fann sig i ett främmande länder, ofta i litteraturen dessa främmande platser som ”just like home” 
(s. 27). Så när pojkarna bygger båtar och sover i lövsalar i Korallön har de skapat sig ett England 
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där borta. Ett sätt att tilltala det främmande som något vant och känt. Samma tendens är tydlig 
med korgossarna i Flugornas Herre som utnämns först till pojkgruppens armé (s. 21). En armé 
är något som kan kännetecknas med kolonisatörens attribut, något som förtydligas i texten med 
hur korgossarna har sina svarta fyrkantiga mössor på sned över örat som basker, vilket också 
för tankarna till en kolonial armé. Därefter sker ett ordvalsbyte och de kallas genomgående för 
”jägare” som för tankarna till något primitivare än en armé. I Korallön gör sig pojkarna till kung 
och premiärminister (Ballantyne, s. 15) på sin ö, ämbeten förknippade med det västerländska 
och England medan pojkarna i Flugornas herre väljer ”hövding”, en titel som associeras 
ursprungsbefolkningar och ”vildar”.  

Gällandes ”Percival Wemys Madison, prästgården, Harcourt St. Anthony, Hampshire” i 
Flugornas herre mot de anonyma vildarna så fångar Loomba fenomenet slående med att hävda 
att det ”europeiska subjektet ges individualitet [medan att den] koloniserade karaktäreriseras 
aldrig som en individ, ständigt måste han drunkna i ett anonymt kollektiv” (s. 146). Mest 
uppenbart är detta i hur Goldings pojkar med namn blir ”vildarna”. Pojkarna på Korallön 
upprätthåller sin ”europeiska identitet” (Loomba, 2006, s.146), när de ställs inför de främmande 
horderna och förkastar och tar avstånd från vildarnas leverne, medan Goldings pojkar närmar 
sig för att därefter fullt ut bli vildar. Uppenbart är att det finns en viss sorts praktiker, ett visst 
tilltal och attribut som kopplas till kolonisatören respektive vilden. Från kolonisatörens sida 
handlar det om att upprätthålla sin praktik annars så förfaller denna till vildens stadie. Loomba 
går så långt som att hävda att om européen identifieras allt för mycket med ”det andra” så 
regredierar européen till ett primitivt beteende, till vansinnet (2006, s. 146).  

 

Vansinnet och när kolonisatören Goes native   
Det sista som Samoeric säger till Ralph i Flugornas herre är ”ge katten i vad som är förnuftigt. 
Det är slut” (Golding, s. 184) som kan ses som vansinnet och det irrationellas triumf över 
logiken och rationaliteten. Luangphinith konstaterar att Orienten har sin del av kolonisatörer 
som blir galna (2004, s.59) och vi har redan i denna uppsats konstaterat att geografi och klimat 
har en påverkan på karaktärsdrag samt avlägsenheten från Europa kopplas samman med vildhet 
(Said, 1995). Loomba (2006) hänvisar till Roy Porter och dennes tes om att ”vansinnet inte är 
en ’individuell atom’ utan en kulturell och determinerad konstruktion” (s. 146). Detta tillstyrks 
genom att denna uppsats visat på hur kolonisatören såg sin praktik som att ge upplysning och 
civilisation till sina kolonier. Här finns ett sorts flöde från kolonisatören som den koloniserade 
ska internalisera. Men vad som visas när kolonisatören blir galen är att flödet fungerar omvänt 
också, alltså från vilden till kolonisatören. Go native är en fråga om att byta praktik från 
kolonisatörens till vildens, vilket leder till att kolonisatörens position förskjuts till att bli vildens.  

 

Ben Gunn, Leon Sterndale, Kurtz och Jack och hans korgossar  
När Jim Hawkins i Skattkammarön (Stevenson, 2006) träffar Ben Gunn första gången är han 
först osäker på om det han ser är en människa eller ett djur. Han sprang på ”två ben”, fast till 
skillnad från en människa sprang han ”nästan dubbelvikt” (s. 82). Liknande drag ser vi hos Jack 
i Flugornas herre som gick ”dubbelvikt” och smög sig fram ”på alla fyra som en hund” 
(Golding, s. 45). Såväl Ben Gunn som Jack Merridew har under sin vistelse på sina respektive 
öar upphört att gå såsom den praktik tillåter som är kopplad till kolonisatören och springer 
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dubbelvikta som djur eller vildar. Jim Hawkins kommer senare att säga till kapten Smollett i 
Skattkammarön att han ”vet inte säkert om [Ben Gunn] är riktigt klok” (Stevenson, s. 106). 
Pojkarna i Flugornas herre konstaterar att om inte de kommer hem så blir de ”prilliga” eller 
”skvatt galna” (Golding, s. 161).    

Brantlinger (1988) konstaterar att ”in early Victorian literature the numerous offspring of 
Robinson Crusoe […] hold out manfully against cannibals, some of whom they usually manage 
to convert; late Victorian literature is filled with backslides […] who themselves become white 
savages” (s. 39). Den robusta Afrikautforskaren Dr Leon Sterndale säger till Sherlock Holmes 
i novellen Djävulsfoten “jag har levat bland vildar och bortom lagens råmärken så länge att jag 
smått börjat bli min egen lag och latutövare” (Conan Doyle 1995, s.249). Subhi (2010) ger 
akademiskt stöd till karaktärens utsago genom hävda att brist på civilisation resulterar i brist på 
ordning, moral och lag, och att kaoset får styra (s.13). Risken är alltså påtaglig för kolonisatören 
att bli vilde själv bland vildarna, därför måste man upprätthålla och hålla fast vid kolonisatörens 
praktik eftersom det vilda annars kan bli förvildande.  

Loomba (2006) slår fast att ”spanjorerna i Amerika och portugiserna i Indien bosatte sig i sina 
kolonier, anpassade sig till lokala sedvänjor och ingick blandäktenskap på ett sätt som 
engelsmännen fann skrattretande […] den brittiska koloniseringen bidrog […] inte till att 
underlätta någon social eller sexual kontakt mellan kolonister och lokalbefolkning” (s. 122). 
Vad pojkarna i Korallön gör när de möter vildar är att distansera självet mot det andre. De 
upprättar och cementerar rollerna dem emellan. Pojkarna i Flugornas herre däremot beblandar 
sig kulturellt med föreställda vildar och därmed luckras rollerna eller praktikerna som skiljer 
kolonisatören och vilden upp, pojkarna är inte längre brittiska skolpojkar eller upphöjd brittisk 
överhöghet. Rasblandning och beblandning, att bete sig på vildars vis, är enligt den diskursen 
något farligt.  

En annan karaktär som förknippas med go native är Conrads Kurtz i Mörkrets hjärta. Kurtz är 
enligt Güven (2013) en stark symbol för Europas kolonisering av Afrika. Kurtz beskrivs som 
ett ”universalsnille” (Conrad, 2014 s. 39) som blivet galen på inre stationen som han är chef 
för. Denna galenskap manifesteras genom att Kurtz ska ha deltagit vid infödingars 
midnattsdanser ”avslutade med vidriga riter som var en hyllning till honom” (s. 71).  Berättaren 
Marlow förklarar riterna ytterligare som ”förargelseväckande häxdanser” (s. 72), något som 
Brantlinger anser blir ett svek mot civilisationens ideal (1988, s. 193) och slår fast att ”the 
western rationality may be subverted by the very superstitation it rejects” (s. 227). När Marlow 
som kommit till inre stationen för att hitta Kurtz upptäcker han att utanför Kurtz hus finns 
stolpar med någon form av utsmyckning som Marlow vid närmare blick inser är 
människohuvuden (Conrad, 2014 s. 83). Jack Merridew är liksom Kurtz också en av Englands 
kolonisatörer: i det ena fallet självsäkert ”universalsnille” och i det andra fallet ordningsman på 
sin skola. Och även Jack blir galen. När såväl Kurtz som Jack och hans korgossar sätter huvuden 
på spett och dansar vilda danser har de bytt praktik. Jack och hans korgossar eller jägare 
alieneras från sina västerländska jag, de avkulturifieras (Loomba, 2006, s. 144). Golding visar 
hur civilisationen försvinner ur pojkarna och hur de återgår till barbarism (Subhi, 2010). Detta 
exempelvis när Roger, som ska kasta sten på Henry, beskrivs vara ”betungad av en civilisation” 
(s. 59). Roger kastar inte sten på Henry men kommer senare att spetsa grisens huvud på ett 
järnspett och döda Nasse. Därmed klipper också pojkarna i Flugornas herre bandet med 
civilisationen när de ägnar sig åt vad som kan beskrivas som häxdanser och vidriga riter, 
eftersom detta är vildens praktiker. Förändringen av praktiken börjar när pojkarna i Flugornas 
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herre, tillskillnad mot de i Korallön, inte tar avstånd från vålnader och odjur som 
vidskepligheter utan låter detta istället växa till ett monster, ett monster som behöver ges offer 
för att kunna hålla sig borta. Man kan påstå att även pojkarna i Flugornas herre kunde satt upp 
människors huvuden på pålar som Kurtz gjorde, vilket skulle varit att ha fullbordat vildens 
praktik- de hade därmed fullbordat vildens performativitet, om det inte vore för officerens 
ingripande.  

 

Slutsats  
Titeln på denna uppsats är ”Vi är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän” som är ett citat fällt 
av Jack från Flugornas herre. Vad citatet inrymmer är en föreställning om vad en vilde är och 
gör och vad som en engelsman är och gör. Pojkarna kommer att klara sig enkom för att är födda 
engelsmän. En föreställning och idé som har bäring i robinsonaden. Bara genom att uppträdda 
engelsmän, och kolonisatör, så kommer pojkarna att klara sig.  

Här blir kolonisatörens görande en sorts praktik. Korallöns pojkar upprätthåller sin koloniala 
performativitet, besätter land för England, för fram den kristna tron och fördömer vildarnas 
barbariska leverne. De försöker aldrig ”närma” sig vilden, vare sig förstå denne eller förflytta 
sin kulturella position och närma sig vilden. Därför förändras aldrig Ballantynes pojkar. 
Pojkarna i Flugornas herre upprätthåller till att börja med sina positioner när de anländer till 
sin ö, men övergår succesivt till att göra vildens beteende, de går från ordning och rutiner, göra 
det som skall göras till som Nasse uttrycker det bara vilja ”jaga och döda” (Golding, s.176). 

När det gäller diskussionen förbli vit man eller förvildas så kan det konstateras att när det gäller 
Korallön handlar det om att pojkarna, som i postkolonial teori är kolonisatören, ”gör” 
kolonisatörens performativet och avviker inte från denna. Pojkarna på Goldings korallö avviker 
från kolonisatörens performativitet och göra mer och mer vildens performativitet.  
Förvildningen sker processvis som börjar närmanden till vidskepligheter som monster och med 
avvikande i klädsel och hygien, i tilltal från skjul och hydda, från armé till jägare, beskåda 
vildarnas riter eller delta och göra vildarnas riter eller ritualer.    

Vilden kan alltid förflytta sin position till att ”nästan bli vit”, men avståndet upprätthålls genom 
att den vilde alltid i grund och botten är vilde. För kolonisatören handlar det om att denne alltid 
måste upprätthålla sin performativitet. Detta genom som denna uppsats visat upprätthålla de 
praktiker som är förknippade med kolonisatören såsom lagar och ordning medan vilden 
förknippas med irrationalitet och blodlust.  

Avslutningsvis så förblir Korallöns pojkar upptäcksresande i kolonial bemärkelse medan 
pojkarna i Flugornas herre går från att vara upptäcktsresanden till att bli en ”stam”. Den vite 
mannen förblir kolonisatör, det rationella, som möter det vilda eller vilden, det djupt irrationella 
i det första fallet. Goldings ö däremot är en plats där den vite mannen närmar sig vildens praktik 
och därmed blir förvildad.  

 

Diskussion av metod   
En första fråga som kan ställas är varför uppsatsen analyserar just Korallön och Flugornas 
herre. Uppsatsen har tidigare visat på att de två verken på sätt och vis är samma historia, dock 
med två olika utfall. I det ena fallet, i Korallön, förblir pojkarna kolonisatörer i sitt handlande 
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och förhåller sig distanserade från ”den andre”. I däremot Flugornas herre, så ändrar pojkarna 
sin praktik och går från att göra kolonisatör till att göra vilden. I en uppsats av detta omfång är 
det därför två tacksamma verk att visa steg för steg hur de förhåller sig till varandra och kunna 
peka ut mer eller mindre exakt när verken, och därmed karaktärernas praktik börjar skilja på 
sig.  

Den fråga som logiskt uppstår efter framfört resonemang är om vald metod skulle gå att tillämpa 
med samma resultat på andra robinsonader? Det resonemang som framförts hävdar att så är 
fallet eftersom det är vad robinsonaden i grunden handlar om, enligt de källor som denna 
uppsats stödjer sig på, vita män som besätter främmande länder, gör anspråk på dessa samt 
uppfostrar de människor som eventuellt redan bor där. Uppsatsen har sett till karaktärernas 
praktik, deras handlanden, tilltal, sätt att kalla och namnge olika ting samt sett till karaktärernas 
attribut. Vem är klädd och vem är oklädd? Vem är smutsig och vem är ren? Och funnit resultat 
som talar för vad som utmärker robinsonaden.  

En annan invändning som kan framföras är om just Hellspongs brukstextsanalys varit ett 
lämpligt instrument för att analysera Korallön och Flugornas herre. Hellspong beskriver 
förvisso brukstexter som ”texter med praktiska eller teoretiska syften i motsats till estetiska” 
som i fallet skönlitteratur (Hellspong, 2001 s.13). Dock ska det poängteras att Hellspong talar 
emot sig själv genom att förklara att textanalys handlar om att ”människor lever i språket och 
genom det. I stor utsträckning är människans värld ett språkligt kosmos, fyllt och format av 
symboler” (1997, s. 11) vilket väl stämmer överens med skönlitteratur. För övrigt kan det 
diskuteras vad en brukstext är. Hellspong beskriver brukstexten som något som ”förmedlar 
kunskaper och styr handlingar” och att den bidrar till hur vi ser på vår verklighet och uppträder 
i den” (ibid). Därmed blir uppsatsens skönlitterära texter brukstexter med funktioner och syften. 

Hellspong ser inte till romanernas skönlitterära former såsom bildspråk eller 
karaktärsutveckling på samma sätt som en mer skönlitterärt orienterad analys hade kunnat göra. 
Svaret är givet att ett annat verktyg som metod hade fått andra svar än de som lagts fram i denna 
uppsats. Värt att föra fram i ett sådant resonemang blir att uppsatsens diskussion kunde därmed 
liknat det som Singh (1997) hade fört där de två verken för en dialog med varandra eller inom 
sin genre. Risken med en allt för skönlitterärt orienterad metod blir därmed att inte se till den 
större bilden och andra ”texter” som romanerna verkat tillsammans med, sett till den diskurs 
eller ideologi som romanerna producerar och reproducerar inom ramen för kolonialt tänkande.     

Samma resonemang går att applicera på att använda performativitet eller praktik som 
utgångspunkt för uppsatsen. Andra metoder hade funnit andra slutsatser. Men det är påtagligt 
vad som sker i romanerna är att karaktärerna utför specifika handlingar och praktiker. De 
tilldelas roller och attribut i robinsonaden. Därmed blir performativitet som ett sorts 
tankeexperiment intressant att använda, Flugornas herre visar vad som händer när 
kolonisatören byter praktik. Performativet visar på att det finns inom diskursen en fara för att 
just byta praktik. Nämligen att den vita mannen lämnar sin upphöjda position som kolonisatör 
och gör vildens praktik.  

 

Vidare forskning   
Den logiska följden av det som framförts i diskussionen blir att uppmana till vidare forskning 
kring begreppet go native samt performativitet. Studera vad för vidare faktorer styr att 

27 
 



 

kolonisatören förvildas. Under arbetet med den här uppsatsen kan det konstateras att det finns 
en uppsjö av analyser av såväl Korallön som Flugornas herre sett ur postkolonialt perspektiv. 
Vad som denna uppsats lämnar nu är fältet öppet för vidare undersökningar om kolonisatörens 
respektive vildens performativitet och vad som exakt gör att kolonisatörer som pojkarna på 
Goldings ö i Flugornas herre go native.   
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