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Abstract: 
 
I denna vetenskapliga uppsats kommer boken En man som heter Ove och filmen En man 

som heter Ove jämföras med varandra, med fokus på Oves tillbakablickar. Detta görs genom 

att analysera bokens och filmens tillbakablickar som förklarar Oves förflutna. Filmens 

tillbakablickar visas via flashbacks. Syftet med denna uppsats är att se hur stor påverkan 

skillnaden mellan bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks har på 

karaktären Ove. Oves resa placeras i Craig Battys modell av protagonistens resa, både i bok 

och film. De båda resorna jämförs med fokus på Oves bakgrundsberättelse och hur det 

påverkar Oves karaktär i nutid. Vidare analyseras filmens val av flashbacks med hjälp av 

Linda Aronsons teori om flashbacks användning och funktion. Analysens resultat visar att 

Oves bakgrund har stor betydelse för hur Ove agerar i nutid vilket leder till att Ove upplevs 

olika i de olika medierna. 
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Inledning 

Bakgrund 
I litteratur kan författaren vägleda läsaren genom tid och rum i text. När en berättelse inte sker 

i kronologiskt ordning utan går tillbaka till en händelse som redan skett i protagonistens liv 

används berättartekniken analepsis, vilket motsvarar filmens flashback.1 Eftersom det är 

skillnad på de olika medierna bok och film, finns det olika tillvägagångssätt när man använder 

analepsis och flashback. Boken En man som heter Ove byggs på tillbakablickar från Oves liv 

och denna uppsats kommer att undersöka om användningen av tillbakablickar i de båda 

medierna gör någon skillnad på huvudkaraktären Ove i förvandlingen från bok till film. 

 

Boken En man som heter Ove, 2012, skriven av Fredrik Backman, handlar om en 59-årig 

änkling som lever sitt liv i ett radhusområde. När hans fru Sonja går bort i cancer slutar Ove, 

som han själv beskriver det, också att leva. När Ove får sparken från sitt jobb som han har 

jobbat på i 40 år tycker Ove att han inte längre fyller någon funktion och vill därför ta sitt liv. 

Det flyttar in en ny familj mitt emot Ove som stör hans försök till självmord och till slut blir 

Ove en del av deras familj. Ove märker att han har en funktion att fylla och väljer därför att 

fortsätta leva så länge han har tid kvar. 

 

Boken toppade listorna år 2013 som den mest köpta e-boken och sålda pocket enligt 

Adlibris.2 Boken filmatiserades till En man som heter Ove, 2015 med regi och manus av 

Hannes Holm. Filmen vann biopublikens pris samt blev nominerad i sex kategorier på 

Guldbaggegalan för filmåret 2015. Rolf Lassgård erhöll priset för bästa manliga huvudroll för 

rollen som Ove.3 

 

Boken är uppdelad i kapitel med rubriker som förklarar om händelserna sker i nutid eller i 

dåtid då rubrikerna växlar mellan "En man som heter Ove" och "En man som hette Ove". Det 

är olika berättartekniker i en roman och i en film vilket gör att det kan bli skillnad på samma 

karaktär när den adapteras. I filmen visar man Oves tillbakablickar genom flashbacks där Ove 

förklarar via voice-over vad som händer i bild och vad han tänker angående sitt förflutna.  
                                                
1 David Herman, Basic Elements of Narrative, New Jersey: John Wiley och Sons ltd, 2009, E-bok, 181.  
2 Västgötabladet, 50 nyanser i boktoppen, 2013-12-21, http://www.vastgotabladet.se/article/50-nyanser-i-
boktoppen-2/ (Hämtad 2016-09-22). 
3 Guldbaggen, Grattis alla vinnare, 2016-01-18, http://guldbaggen.se/grattis-alla-vinnare/ (Hämtad 2016-09-22). 
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Linda Seger skriver i The art of adaption att om läsarna gillar boken är det oftast karaktären 

de gillar och inte berättelsen.4 Vilket gör att det blir intressant att se om Ove är samma 

karaktär i boken som han är i filmen.  

 

Boken En man som heter Ove har flera berättarlinjer men alla är inte med i filmen, vilket har 

gjort att man har komprimerat Oves minnen för att de ska vara relevanta till den historia man 

valt att berätta. Boken En man som heter Ove varvar mellan att berätta om Oves liv innan och 

efter Sonjas död och tillbakablickarna påverkar Oves handlande i nutid. Boken innehåller tio 

kapitel som handlar om Oves bakgrund och i filmen har man komprimerat ner dem till fyra 

flashbacksekvenser. Seger förklarar att det kan vara svårt att göra en adaption på något som 

har en stor bakgrundshistoria då detta visas via flashbacks. Hon menar att det kan innebära att 

berättelsen stannar upp och inte går framåt.5 Eftersom boken bygger på Oves 

bakgrundshistoria gav det mig som läsare en större förståelse för Oves karaktär än vad filmen 

lyckades göra. Detta gav mig anledning att tro att komprimeringen av Oves bakgrund från 

bok till film gjorde att karaktären Ove kunde uppfattas som två olika personer i de olika 

medierna. 

Syfte och frågeställning.  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken skillnad det blir på Ove som karaktär i 

förvandlingen från bok till film genom att analysera Oves tillbakablickar. Detta för att se om 

bokens tillbakablickar och filmens användande av flashbacks påverkar karaktären. 

Det uppsatsen ska svara på är:  

 

• Vilka funktioner har tillbakablickarna i berättelsen En man som heter Ove och vad har 

det för påverkan på Ove som huvudkaraktär? 

• Vad händer i överföringen från bok till film när man komprimerar Oves 

bakgrundshistoria för att anpassa berättelsen till det nya mediet? 

• Upplevs Ove som samma karaktär i de båda verken?  

                                                
4 Linda Seger, The art of adaption: Turning fact and fiction into film, New York: Holt and Co, 1992, 133.  
5 Linda Seger, The art of adaption: Turning fact and fiction into film, 55. 
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Metod och teori 
För att spåra skillnader i Oves karaktär kommer jag att placera Oves resa enligt Craig Battys 

modell av protagonistens resa.6 Detta gör att jag kan jämföra Oves resa i boken mot hans resa 

i filmen och på så sätt se hur Oves bakgrund påverkar hans resa framåt. Genom denna metod 

framkommer det om Oves resa skiljer sig åt i de olika medierna på grund av sättet att gestalta 

karaktärens förflutna. Ett annat sätt att kartlägga förändring av Ove som karaktär hade varit 

att göra en analys av Oves karaktärsutveckling. Den metod jag har valt att använda mig av 

istället gör att det blir tydligt att följa Oves emotionella resa som protagonisten genomgår i 

samtliga steg av Battys modell. Den emotionella resan kan kopplas samman med Oves 

tillbakablickar. Andra aspekter som spelar in är hur filmen En man som heter Ove väljer att 

använda sig av flashbacks, då dessa inte följer bokens mönster. Det finns olika funktioner för 

flashbacks, genom att fastställa vilka funktioner som flashbacks har i filmen ges det förståelse 

till de ändringar som gjorts om i adaptionen av boken En man som heter Ove. Linda Seger 

skriver i The art of adaption om vad som är möjligt i en adaption och vad som händer med en 

text när man för över den till ett annat medium.  

Urval 

Anledningen till varför berättelsen En man som heter Ove är intressant för analysen är för att 

tillbakablickarna på Oves liv används kontinuerligt i både bok och film, de fungerar som ett 

mentorskap som ger Ove den kunskap han behöver i sin nuvarande livssituation. Eftersom 

analysen belyser skillnader i hur bakgrundshistoria påverkas av adaption är boken och filmen 

En man som heter Ove ett intressant exempel då berättelsen både är aktuell och karaktären 

Ove har visat sig vara en populär karaktär i de båda medierna.  

 

Eftersom huvudintresset utgår ifrån ett filmperspektiv kommer jag främst att använda teori 

som behandlar flashbackstruktur i film, men som är överförbart till litteratur. 

Adaption 
I The art of adaption förklarar Linda Seger adaption som en förvandling från ett medium till 

en annat.7 Som i detta fall boken En man som heter Ove till filmen En man som heter Ove. 

När man gör om en bok till en film så måste man också göra så att texten passar in i det nya 

formatet. Seger menar att när man gör om en roman till en två timmars långfilm innebär det 

                                                
6 Craig batty, "The Physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common 
terminology and re-examining the narrative model", Journal of Screenwriting, vol 1, no 2, 2010, 291-308. 
7 Seger, The art of adaption: Turning fact and fiction into film, 2. 
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att vissa situationer behöver koncentreras. Hon menar alltså att man måste göra sig av med 

visst material som inte hjälper grundhistorien framåt.8 Seger skriver även att karaktärer kan 

behöva ändra på sig för att få berättelsen att gå framåt, detta bland annat genom att göra dem 

mer aktiva och ge dem fler konflikter.9 Kjell Sundstedt stärker detta då han skriver i boken Att 

skriva för film att en tänkande karaktär i en bok kan behöva bli en talande eller agerande 

karaktär i film för att bli förstådd. Detta gör att en karaktär kan uppfattas olika i de olika 

medierna.10 I filmen visar man som tidigare nämnt Oves tankar genom voice-over och hans 

minnen via flashbacks. Vilket kan leda till att Oves karaktär kan uppfattas på olika sätt. 

Struktur och karaktär 
Det är skillnad på karaktärsutveckling och karaktär. Mats Ödeen skriver i sin bok Dramatiskt 

berättande att karaktären visar sig genom sitt handlande, detta kan exempelvis vara hur 

karaktären klär sig, agerar eller uttrycker sig.11 Medan karaktärsutveckling innebär att 

karaktären går från ett stadium till ett annat och genomgår en förändring.12 För att spåra och 

jämföra Oves resa och förändring i boken och filmen kommer jag använda mig av "The hero's 

journey". Christopher Vogler skriver i boken The writers Journey att "The hero's journey" 

innebär att protagonisten genomgår en resa på tolv steg som går att spåra i det flesta 

berättelser.13 Craig Batty har skrivit en artikel där han sammanställer Christopher Voglers 

modell The writers journey och Joseph Campbells modell The hero with a thousand faces för 

att sedan skapa en egen modell av karaktärens emotionella resa i The hero's Journey. I 

modellen undersöker Batty hur förändringar i det yttre ställer sig emot förändringarna i 

protagonistens inre.14 De tolv steg som protagonisten genomgår placerar Vogler ut i den 

traditionella treaktsstrukturen.15  

 

Akt ett börjar med att protagonisten lever sitt vardagliga liv i den 'Vanliga världen'.16 Detta 

följs av ett 'Kall till äventyr', som är en händelse som ger protagonisten en chans att lämna 

den vanliga världen och träda in i den speciella världen. Sedan kommer protagonisten att 

reagera med en 'Vägran att följa kallet' som betyder att protagonisten inte vill påbörja resan. I 

                                                
8 Seger, The art of adaption: Turning fact and fiction into film, 2. 
9 Ibid, 134. 
10 Kjell Sundstedt, Att skriva för film, Stockholm: Ordfront Förlag, 2005, 237. 
11 Mats Ödeen, Dramatiskt berättande, Stockholm: Carlsson, 2005, 274. 
12 Ödeen, Dramatiskt berättande, 244. 
13 Christopher Vogler, The writers Journey, 2 uppl, London: Pan Books, 1999, 13. 
14 Craig Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common 
terminology and re-examining the narrative model", 2. 
15 Vogler, The writers Journey, 14. 
16 Egen översättning görs av Craig Battys benämningar av de tolv stegen. 
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fjärde steget som heter 'Möter mentor' möter protagonisten sin mentor vars uppgift är att få 

protagonisten att genomgå den resa som har visat sig. När protagonisten tar 'Steget över 

tröskeln' som är det femte steget har hen gått in i den speciella världen. I akt två möter 

protagonisten sina fiender och skapar allierade i 'Prövningar, vänner och fiender'. 

Protagonisten går över en till tröskel i 'Förberedelse för stor förändring'. I det åttonde steget 

testas protagonisten i 'Prövningen' vilket leder till att protagonisten får 'Belöningen'. I akt tre 

börjar protagonisten sin resa tillbaka till sin vanliga värld i 'Vägen tillbaka'. Protagonisten 

ställs mot ett sista fysiskt test i 'Uppståndelsen' och är tillbaka i sin vanliga värld i 

'Återkomsten'.17 

Flashbacks i film 
Robert McKee skriver i Story Structure, substance, structure, style, and the principles of 

screenwriting att flashback är en typ av exposition.18 Med exposition menar han det publiken 

måste veta för att förstå handlingen.19 I detta fall handlar det om Oves bakgrund vilket leder 

till hur publiken uppfattar honom. McKee skriver att likt vilken exposition som helst kan 

flashbacks göras bra eller dåligt. Han menar att en bra och intressant flashback ska 

dramatiseras och vara en egen historia med framåtrörelse och vändpunkter.20  

Seger skriver att en nackdel med flashbacks är att för många kan stoppa upp filmens rörelse 

framåt och att det är intressantare för tittare att veta vad som kommer att hända än att se vad 

som redan har hänt.21 Linda Aronson som skrivit boken Screenwriting updated menar dock att 

när man använder sig av flashbacks i film så ska man få publiken att undra vad som hände 

istället för vad som kommer att hända.22 Hon skriver att flashbacks kan användas för att skapa 

spänning genom att växla mellan de olika berättelserna via cliffhangers.23 

 

Aronson listar sex typer av flashbacks, alla med olika syften. En film kan vidare innehålla 

flera olika typer av flashbacks.24 Hon listar dem som ”flashback as illustration” som används 

för att svara på en fråga. ”Regret flashback” är icke kronologiska sekvenser och ”bookend 

flashback” är en scen eller sekvens som visar sig i början av filmen. ”Preview flashback” är 

                                                
17 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 13-21. 
18 Robert McKee, Story Structure, substance, structure, style, and the principles of screenwriting, London: 
Methuen, 1999, 342. 
19 Ibid, 334. 
20 Ibid, 342. 
21 Seger, The art of adaption: Turning fact and fiction into film, 24. 
22 Linda Aronson, Screenwriting updated, Los Angeles: Silman-James press, 2001, 108. 
23 Aronson, Screenwriting updated, 134. 
24 Linda Aronson, The 21st century screenplay, Los Angeles: Silman-James press, 2010, 175. 
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när filmen börjar i mitten eller i början på akt 3, en flashback tar sedan tittaren tillbaka till 

början på berättelsen som sedan berättas kronologiskt fram till slutet. ”Life-changing incident 

flashback” är en livsavgörande händelse som utvecklas mer och mer i samma flashback flera 

gånger. ”Double narrative flashback” är när två eller fler berättelser handlar om samma 

person i olika tidsfaser. Det finns två typer av dubbla berättelser och det är ”flashback as 

thwarted dream” och ”flashback as case history”.25 I ”case history” är karaktären som man 

följer i filmens flashback oftast död och karaktären som har flashbacks är en utomstående 

karaktär i filmen. I "thwarted dream" lever karaktären man följer.26 

”Thwarted dream” och ”case history” följer treaktsstrukturen både i filmens flashbacks och 

filmens nutid. Båda modellerna börjar med att en händelse i dåtid sätter igång berättelsen som 

visas i nutid. I ”thwarted dream” är händelsen som startar i berättelsens nutid den andra 

vändpunkten i berättelsens dåtid.27 I ”case history” börjar berättelsen i nutid med filmens 

klimax i dåtid.28 En flashback som inte passar in i dessa kategorier är självbiografiska 

flashbacks där protagonisten är den som berättar med hjälp av voice-over.29 Självbiografiska 

flashbacks kan följa både "thwarted dream" eller "case history".30 En man som heter Ove kan 

klassas som en självbiografisk flashback då Ove själv berättar vad som händer. Filmen och 

boken följer dock ingen av modellerna "thwarted dream" eller "case history", däremot finns 

det likheter som jag kommer att belysa i analysen. 

Tidigare forskning 
Det finns många recensioner av både boken En man som heter Ove och filmen med samma 

namn. Det finns dock ingen tidigare forskning om varken boken eller filmen. Däremot har 

Shirley Scott-Webb skrivit en avhandling där hon applicerar Aronsons flashbackteori på ett 

eget skrivet manus, samt fyra andra filmer som innehåller flashbacks. Hon menar att 

Aronsons teori kan utvecklas och argumenterar bland annat emot att Aronsons teori om att 

flashbacks ska användas i kronologisk ordning.31 Detta är intressant då denna analys också 

utgår från Aronsons teorier.  

 

                                                
25 Aronson, The 21st century screenplay, 175. 
26 Aronson, Screenwriting updated, 118. 
27 Aronson, The 21st century screenplay, 274. 
28 Ibid, 276. 
29 Aronson, Screenwriting updated, 117. 
30 Ibid, 124. 
31 Shirley Scott-Webb, An exploration of the applicability of Linda Aronson’s flashback theory as a framework 
for the practice of screenwriting, Diss., University of the Arts London, 2011, 166. 
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Maarten Coëgnarts och Peter Kravanja har skrivit en artikel där de argumenterar mot liknelser 

som talar för att det förflutna ligger i det förflutna. De argumenterar istället för att det 

förflutna också spelar en roll i framtiden. Detta kan enligt dem appliceras på karaktärer i film 

som använder flashbacks.32 Detta är intressant då Ove upplever sitt förflutna och handlar 

utefter detta. På så vis har han också sitt förflutna framför sig. 

 

För att göra Oves resa tydlig kommer jag att dela upp analysen enligt bokens och filmens 

treaktsstruktur. Uppsatsen kommer jämföra Oves resa i boken kontra filmen enligt 

protagonistens resa. Jag kommer främst fokuserat på hur tillbakablickarna från boken och 

filmens flashbacks påverkar Oves karaktär i nutid. Uttrycket 'nutid' kommer användas när jag 

beskriver vad som händer i Oves vuxna värld och 'dåtid' när jag beskriver flashbacks och 

tillbakablickarna i boken. Istället för att skriva hero's journey använder jag mig av 

'protagonistens resa'. 

 

Då boken är fylld med Oves minnen och berättelser om vad som tidigare har hänt väljer jag 

att analysera de kapitel i boken under rubrikerna "hette Ove". Då det är de kapitel som är 

gjorda som flashbacks i filmen. Jag väljer att inte analysera Oves karaktärsutveckling då 

arbetet inte är stort nog för det. 

Akt 1 
Filmen och boken visar tydligt två olika berättelser i samma verk. Som tidigare nämnt 

berättas Oves liv innan Sonjas död och Oves liv efter hennes död. En man som heter Ove är 

alltså en "Double narrativ flashback".33 Aronson skriver att man använder flashback som en 

”thwarted dream” för att förklara och visa outsidern som har blivit skadad i sitt förflutna.34 

Boken och filmen visar Ove som outsider och hans förflutna förklarar varför Ove agerar som 

han gör i nutid. I akt ett finns det två tillbakablickar i boken och i filmen finns det en 

flashback som motsvarar bokens första. I akt ett genomgår Ove fem steg enligt Battys modell 

för protagonistens resa. 

                                                
32 Maarten Coëgnarts och Peter Kravanja, "With the Past in Front of the Character: Evidence for Spatial 
Temporal Metaphors in Cinema", Metaphor and Symbol, vol 30, no 3, 2015, 218-239. 
33 Aronson, The 21st century screenplay, 175. 
34 Aronson, Screenwriting updated, 117. 
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Protagonistens resa 

Vanliga världen 

Batty beskriver den vanliga världen som en plats där protagonisten lever sitt nuvarande och 

vanliga liv.35 I bokens början beskrivs Oves nuvarande värld. Han är en man som gillar 

rutiner och är motvillig till förändring. I boken får man som läsare veta vad som kommer att 

hända tre veckor in i berättelsen. I det första kapitlet försöker Ove med stora svårigheter köpa 

en Ipad. Det andra kapitlet förklarar för läsaren att den nu befinner sig tre veckor tidigare i 

berättelsen. Detta liknar mallen för Aronsons modell för ”thwarted dream”, vilket innebär att 

hela berättelsen startar i den andra vändpunkten i berättelsens dåtid.36 I bokens fall är det 

motsatt och berättelsen börjar kring den andra vändpunkten i berättelsens nutid. Här ges det 

en bild av hur Ove agerar i pressade situationer. Läsaren förstår här att Ove är på ett ställe där 

han vanligtvis inte brukar befinna sig. Detta skapar en nyfikenhet hos läsaren att få veta hur 

karaktären hamnat i denna situation. 

 

I filmen visar man Oves värld genom att han går en rutinmässig inspektionsrunda i sitt 

kvarter. Ove får sparken från sitt jobb då han inte längre är behövd, utan ersatt av modern 

teknologi. Detta gör att tittaren förstår att Ove är en motståndare till utveckling. 

Filmen visar att Oves fru är död då han besöker hennes grav. Det gör att tittaren får sympati 

för Ove vilket gör det lättare att accepterar hans handlingar. Batty skriver att genom att belysa 

protagonistens känsliga förflutna skapas det ett band mellan publiken och protagonisten.37 

Han skriver vidare att protagonisten visar en känsla av otrivsel med sitt liv och sina rutiner.38 

Ove uttrycker sig i både bok och film att det inte var tänkt att livet skulle bli såsom han lever, 

vilket tyder på att en förändring är nödvändig för att Ove ska kunna leva vidare. 

Kall till äventyret 

Batty skriver att kallet till äventyr kallar protagonisten från sin nuvarande värld till något 

nytt.39 Det som får Ove att bryta sin bubbla i boken är när Parvaneh och hennes man Patrik 

backar in ett släp på Oves gård. Här händer något med Oves vardag och han blir tvungen att 

interagera med sina grannar. Ove blir förvånad över att han gillar Parvaneh, då han vanligtvis 

                                                
35 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 13. 
36 Aronson, The 21st century screenplay, 282.  
37 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 13. 
38 Ibid, 13. 
39 Ibid, 14. 
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inte gillar människor. Batty skriver att frågan som ställs är varför protagonisten ska stanna i 

den gamla världen när hen kan upptäcka en ny.40 För att komma till den nya världen måste 

Ove göra sig sams med sitt förflutna. Aronson skriver att berättelsen som berättas i nutid 

måste ha en egen actionlinje då protagonisten inte bara kan sitta och tänka på sitt förflutna.41 

Precis som i boken bryts Oves bubbla i filmen när de nya grannarna backar in på Oves gård. 

Det är filmens katalysator och det ger Ove en chans till ett annat liv. Batty skriver att 

protagonisten måste ändra sig emotionellt till något mer än vad hen redan är.42 Ove kan 

varken i bok eller i film skälla och köra med Parvaneh på det sätt som han kan göra med 

andra. Detta gör att Ove måste ändra på sig för att nå fram till henne. 

Vägran att följa kallet 

Batty skriver att protagonisten är motvillig till det nya som visar sig och vägrar ta sig an 

resan, att protagonisten håller fast vid det hen känner till.43 I bokens första tillbakablick blir 

det förklarat att Oves mamma dog när han var ett barn och att Ove växte upp tillsammans 

med sin tystlåtna far. Oves pappa förklarade för Ove att man inte slåss i familjen, varken mot 

varandra eller någon annan. Detta visar sig när Ove hamnar i konflikt med en av Oves pappas 

arbetskamrater och Oves pappa går emellan bråket utan att använda våld. Ove gör sin pappa 

stolt när han väljer att lämna in en plånbok som han har hittat istället för att behålla den själv. 

Oves pappa lärde honom att rätt ska vara rätt och Ove bestämde sig för att leva efter att vara 

så lik sin pappa som möjligt. Oves pappa dör i en olycka vid tågrälsen när Ove är 16 år 

gammal vilket lämnar honom föräldralös. Denna tillbakablick ger läsaren sympati för Ove, då 

läsaren inser att Oves enda familj dog när han var ung. Det ger även förståelse till varför 

Sonja var så viktig för honom, då hon var den enda trygghet som han hade i livet. I 

tillbakablicken får man veta att Ove levt hela sitt liv för att vara så lik sin far som möjligt. 

Batty skriver att protagonistens emotionella slits mellan de två världarna, den nya och den 

gamla.44 Ove slits mellan sitt förflutna och den personen som han har blivit och han hjälper 

Parvaneh och Patrik genom att låna ut sin stege. Batty skriver att protagonistens känslor 

ändras från en positiv inställning mot den nya världen, till en negativ syn.45 När Oves granne 

Anita kommer och vill ha hjälp med att lufta elementen vet Ove vad han borde göra då Oves 

                                                
40 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 14. 
41 Aronson, Screenwriting updated, 134. 
42 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 14. 
43 Ibid, 14. 
44 Ibid, 14. 
45 Ibid, 14. 
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pappa gärna hjälpte andra. När Anita nämner Sonja väljer Ove att vara kvar i sina gamla 

rutiner som innebär att återförenas med Sonja varpå Ove skäller ut sina grannar och stänger in 

sig själv i huset.  

 

I filmen fortsätter Ove sitt vanliga liv med sin inspektionsrunda, han får chansen att hjälpa 

sina grannar men det är inget han vill göra. Precis som i boken håller Ove fast vid det han vet. 

Ove försöker ta livet av sig men avbryts av Parvaneh, Patrik och deras två barn, som kommer 

över med mat för att tacka för hjälpen med släpet. Ove tar emot maten och lånar ut sin stege 

vilket likt boken tyder på en nyfikenhet mot den nya världen. Nyfikenheten försvinner dock 

när Anita nämner Sonja. Ove börjar då skälla på sina grannar och precis som i boken byter 

Ove sin nyfikenhet mot ilska.  

Möter mentor 

Vogler skriver att en mentor är en positiv varelse vars uppgift är att träna protagonisten.46 

Batty förklarar att mentorn ska göra så att protagonisten tar sig an resan som visat sig.47 Den 

andra tillbakablicken i boken kommer efter att Ove har sparkat undan stolen och hänger med 

huvudet i snaran. Tillbakablicken handlar om hur Oves liv fortsatte i sin fars fotspår, Ove 

ville inte ta emot någon hjälp med pengar, utan fortsatte jobba på den post som hans far hade. 

På jobbet blir Ove anklagad för stöld. Ove som är oskyldig väljer att inte berätta vem det var 

som stal pengarna utan följer sin pappas ord ”Vi är inte såna som berättar vad andra gör”.48 

Det leder till att Ove blir av med jobbet, men han får jobb som nattstädare istället, ett jobb 

som leder honom till Sonja. Händelsen tyder på att Oves agerande i enlighet med sin fars 

värderingar leder till något positivt. Tillbakablicken visar att en av Oves mentorer är hans 

döde far, då han agerar på samma sätt som hans far skulle ha gjort. När Ove försöker hänga 

sig så tänker han på Rune och deras relation, hur de hade varit vänner men sedan börjat bråka. 

Rune och Oves relation kan liknas vid Ove och Oves pappa då både Rune och Ove slåss för 

sina principer och hävdar att rätt ska vara rätt. Ove har genom sin mentor förstått att han 

måste ta sig an resan som visat sig.  

 

I filmen ser Ove sig själv som ung tillsammans med Sonja när de packar upp lådor med 

böcker i deras nya hem. Ove märker att bokhyllorna inte räcker till så han går ut och bygger 

                                                
46 Vogler, The writers Journey, 47. 
47 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 14. 
48 Fredrik Backman, En man som heter Ove, Stockholm: Månpocket, 2013, 52. 
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en till. Detta visar hur Ove brukade göra saker för att göra andra glada. Det är första gången 

publiken ser att Ove inte alltid varit sur och elak, vilket också visar att något har hänt i Oves 

förflutna som har gjort honom till den man han är i nutid. Detta leder in på filmens första 

flashback som inträffar när Ove försöker hänga sig. Ove sluter ögonen och leder tittarna in i 

hans förflutna via voice-over. Seger skriver att berättaren i en bok kan ta sig in i karaktärens 

huvud och på så sätt låta läsaren veta vad karaktären tänker, medan tittarna i en film är 

observanter. I det senare fallet använder sig karaktären av voice-over för att förklara tankar 

och känslor.49 Likt boken handlar denna flashback om Oves barndom och filmen visualiserar 

bokens första tillbakablick. Flashbacken i filmen visar Ove och Oves pappas relation. Till 

skillnad från boken så använder Oves pappa våld mot Tom när konflikten med plånboken 

kommer och Oves pappa lär sedan Ove att försvara sig med knytnävarna. Precis som i boken 

så visste Oves pappa att Ove skulle göra det rätta och lämna igen plånboken som Ove hittat. 

Ove tar lärdom av sin far och lär sig allt om bilar och hur man ska bete sig. I boken dör Oves 

pappa i en tågolycka. I filmen visas det genom att Ove kommer med sina betyg till pappans 

arbetsplats på tågstationen. Ove yttrar att han ska få känna på friheten, vilket tyder på att han 

hade en dröm som ung. Detta kan kopplas samman med Aronsons metod för flashback som 

en "thwarted dream" då protagonisten jagar en dröm från sitt förflutna.50 Ove är stolt över sig 

själv och njuter av att se sin pappa visa upp betygen för sina arbetskamrater, men pappan blir 

plötsligt påkörd av ett tåg framför Oves ögon. I denna flashback förstår publiken att Oves 

förflutna inte varit så lätt och Ove får ytterligare sympati av publiken då Ove bevittnade sin 

egen fars död. Eftersom Oves betyg var orsaken till olyckan kan Ove klandra sig själv för vad 

som hände. Likt boken så vill Ove göra sin pappa stolt vilket tyder på att Oves pappa agerar 

mentor i såväl bok som film. Filmens första flashback är också den första vändpunkten, och 

den lämnar cliffhangers i både nutid och dåtid. Aronson förklarar att detta är för att tittarna 

ska lämna varje berättelse med en undran om vad som kommer att hända, vilket gör att det 

blir intressant att gå tillbaka till den andra berättelsen.51 I nutid vaknar Ove upp på golvet och 

snaran har gått sönder. 

                                                
49 Seger, The art of adaption: Turning fact and fiction into film, 19. 
50 Aronson, Screenwriting updated, 121. 
51 Ibid, 129. 
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Steget över tröskeln 

Batty skriver att när protagonisten går över tröskeln tar hen sig an resan och den nya världen 

som har visat sig.52 Ove agerar efter sitt förflutna och visar detta i boken när han går och 

luftar elementen hos Rune och Anita, något som han tidigare sagt nej till.  

I filmen gestaltas detta inte lika tydligt då Ove går till Anita för att hämta en trädgårdsslang 

som hon tidigare lånat. Anita ber Ove igen att titta på elementen då han ändå är där varpå Ove 

går med på detta. Batty skriver att när protagonisten går över tröskeln till den nya världen är 

det en symbol för att hen har gett upp sitt ego för att hjälpa andra.53 I filmen visar Ove 

tacksamhet till Parvaneh och medkänsla till en hemlös katt. 

Ove och våld 
Eftersom boken är skriven för en läsare och inte en tittare är det förståeligt att filmmanuset 

inte kan följa samma mönster som boken. McKee menar att man inte ska sätta in en flashback 

innan publiken känner att de måste få veta vad som har hänt.54 Aronson skriver på samma 

spår att man kan hitta dåligt användande av flashbacks när de slumpmässigt dyker upp i 

filmen.55 Det som händer när dessa förändringar görs är att läsaren av boken får veta mer om 

varför Ove agerar som han gör i nutid, vilket gör att Oves resa blir bättre förstådd.  

I filmatiseringen har man valt att inte gestalta händelsen där Ove inte vill ta emot någon hjälp 

från kyrkan efter att hans far gått bort. Istället visas det i filmens nutid då Ove inte vill ha 

hjälp med att backa släpet. Detta gör att Ove uppfattas som tjurig. När filmen inte bara skalat 

ner bokens händelser i Oves tillbakablickar, utan också ändrat dem såsom Oves pappas 

inställning till våld, ger det en annan uppfattning av Ove i filmens nutid. Oves fientliga 

inställning till människor kan tolkas aggressiv och han verkar mera hotfull i filmen än i 

boken. Oves resa är tydligare i bokens första akt än i filmens. I akt två är det fyra steg som 

Ove ska ta sig igenom enligt protagonistens resa.  

Akt 2 
I akt två är det åtta tillbakablickar i boken, i filmen har man endast med två flashbacks. Det 

betyder att vissa berättarlinjer har tagits bort i adaptionen från bok till film och att 

tillbakablickarna från boken har komprimerats till filmen. 

                                                
52 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 15. 
53 Ibid, 16. 
54 McKee, Story Structure, substance, structure, style, and the principles of screenwriting, 342. 
55 Aronson, The 21st century screenplay, 129. 
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Protagonistens resa 

Prövning, vänner och fiender 

Vogler skriver att när protagonisten gått över tröskeln till den nya världen skapar hen nya 

vänner och protagonistens fiender visar sig.56 I bokens tredje tillbakablick möter Ove sina 

fiender som är myndigheterna, de får namnet ”vita skjortan” av Ove.57 Myndigheten vill ta 

Oves barndomshem men Ove ignorerar vitskjortornas önskan och söker istället ett till jobb på 

ett bygge för att lära sig hur man renoverar hus. På det nya jobbet blir han omtyckt och får 

smeknamnet Valpen av sina äldre kollegor. I tillbakablicken förklarar Ove att han aldrig har 

haft någon riktig vän, att han helst var ensam efter sin fars död. Ove gjorde ett försök till att 

skaffa en vän men det resulterade i att Ove blev lurad på en försäkring på huset som inte 

gällde. Oves hus börjar brinna och den vita skjortan hindrar brandmännen och Ove från att 

släcka elden då de hävdar att det krävs intyg från kommunen. Ove gjorde det rätta och 

agerade efter hur hans far skulle ha gjort då han valde att släcka grannens hus istället för att 

förhindra brand på sitt eget. Oves goda handlande spelade ingen roll då myndigheterna inte 

går att vinna över vilket gör att Ove känner sig maktlös. Tillbakablicken förklarar att Oves 

fiender i hans förflutna är myndigheterna. I filmens nutid kommer en vitskjorta in i Oves 

kvarter och Ove visar tydligt att det är hans fiender även i nutid. Tillbakablicken visar också 

hur Ove aldrig haft någon vän, vilket belyser Runes betydelse för Ove. 

 

I filmen visas den andra flashbacken när Ove sitter i sin bil och ska gasa ihjäl sig. Även här 

sätter man in flashbacken vid en cliffhanger. Ove tittar i backspegeln och tittarna förs via 

musik till Oves pappas begravning. Ove förklarar sina tankar via voice-over, detta kallas 

enligt Aronson självbiografisk flashback när protagonisten själv berättar vad som händer i 

bild.58 Flashbacken i filmen slår samman fyra tillbakablickar från boken och gör dem till en 

lång sekvens. Det som visas är att Tom stjäl Oves klocka och Ove slår ner honom och agerar 

hotfullt. Ove förklarar sina tankar i en voice-over och att han där och då bestämde sig för vem 

han skulle vara. Ove träffar vitskjortorna för första gången då de kommer till Oves tomt och 

berättar att huset måste rivas. Ove renoverar huset som sedan brinner ner framför ögonen på 

honom med order från vitskjortan att inte släcka elden. Ove som är hemlös lägger sig på ett 

tåg och när han vaknar möter han Sonja för första gången. Ove lånar pengar av Sonja och när 

han letat upp henne för att betala tillbaka föreslår hon att de ska äta middag istället. Där får 
                                                
56 Vogler, The writers Journey, 19. 
57 Backman, En man som heter Ove, 117. 
58 Aronson, The 21st century screenplay, 124. 
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publiken veta att Sonjas pappa också var intresserad av bilar likt Ove och middagen leder till 

att Sonja och Ove blir ett par. Flashbacken avslutas med att visa Ove som utbildad ingenjör 

och hur han friar till Sonja som svara ja, vilket lämnar berättelsen i en cliffhanger. 

Flashbacken förklarar likt boken att Oves fiender är myndigheterna och att hans nyfunna 

allierade är Sonja. I filmens nutid är Oves fiende vitskjortan som kommit in i kvarteret och 

Ove börjar skapa en allians med Parvaneh.  

 

Batty skriver att protagonisten genomgår prövningar såsom möten med nya människor, 

platser och händelser som blir svårare under berättelsens gång.59 I den fjärde tillbakablicken i 

boken testas Ove mot vitskjortan som kommer och gör anspråk på Oves tomt. Myndigheterna 

visar sin styrka och Ove kan likt vid branden inte göra något åt saken. Oves psyke testas när 

kollegan som Ove tidigare hamnat i konflikt med stjäl Oves klocka som han ärvt av sin far. 

Detta resulterar i att Ove går emot sin far och använder sig av fysiskt våld för första gången. 

Ove bestämmer sig för att ingen ska få trampa på honom igen. I nutid genomgår Ove 

prövningar då han tvingas in i situationer som han tidigare inte varit med om, som att ta hand 

om Parvanehs barn. 

 

I den femte tillbakablicken i boken möter Ove sin allierade i dåtid, det är Sonja. Ove som 

tidigare inte visat intresse för att kontakta nya människor går utanför sin bekvämlighetszon 

när han kontaktar Sonja och belönas då Ove och Sonja blir ett par. Tillbakablicken visar hur 

Ove varit en känslosam person och att han tar god hand om de han tycker om. 

 

Batty skriver att när protagonisten genomgår olika prövningar och möter nya människor 

hjälper det protagonistens emotionella resa och hen börjar använda sig av känslorna från sitt 

förflutna.60 Detta visar sig i bok och film när Ove tänker ta livet av sig genom att hoppa 

framför ett tåg. I boken står Ove på tågrälsen med mål om att bli påkörd av ett tåg när han ser 

sig själv i lokföraren. Ove tycker att lokföraren ser ut att vara ny på jobbet och kallas Valpen 

av sina kollegor precis som Ove kallades. Ove förklarar att han inte vill vara orsaken till att 

förstöra lokförarens liv. Eftersom filmen inte har med Oves bakgrund där han jobbade på 

bygget kan filmen inte heller använda sig av den anledningen. Därför hoppar Ove istället upp 

när han ser sig själv som barn stå på perrongen och ropa pappa vilket kan betyda att Ove inte 

                                                
59 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 16. 
60 Ibid, 16. 
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vill att människorna på perrongen ska få bevittna samma sak som Ove fick göra i sin ungdom. 

Det förklarar också varför scenen när Oves pappa blir påkörd är med i filmen då den inte är 

med i boken. 

 

I boken sjätte och sjunde tillbakablick förklaras Oves och Sonjas relation. Sonja hade innan 

Ove bara älskat sin pappa, böcker, och deras katt. Ove och Sonja hälsar på Sonjas pappa som 

visar sig vara väldigt lik Ove, vilket svarar på frågan varför Sonja var intresserad av Ove då 

det kan liknas vid elektrakomplexet. Elektrakomplexet är motsatsen till männens 

Oidipuskomplex, vilket innebär att barn riktar sin sexdrift till föräldern av sitt motsatta kön. 

Detta växer barnet ifrån men det kan finnas kvar i systemet och visar sig genom att man söker 

en partner som liknar föräldern av motsatt kön.61 Sonjas pappa som är Sonjas enda familj dör 

och en vecka senare dör även katten. Sonja är ledsen men i sorgen berättar hon för Ove att 

hon är gravid. Dessa tillbakablickar förstärker Oves och Sonjas allians då det endast har 

varandra och nu börjar bygga en egen familj. I nutid låter Ove en hemlös katt bo hos honom 

och han släpper även in Parvaneh i hans liv. Han skapar därmed en allians med Parvaneh och 

katten i nutid.  

 

I filmens nutid har Ove fördjupat sin vänskap med Parvaneh, detta visar Ove genom att han 

tar med henne till ett fik som Ove och Sonja brukade fika på. Parvaneh ställer frågor till Ove 

om Oves relation till Rune. Detta leder till att Ove berättar den tredje flashbacken. Tidigare 

har filmens flashbacks varit vid en cliffhanger. Linda Aronson skriver att karaktärerna i 

berättelser som utspelas i nutid har funktionen att ställa frågor som protagonisten svarar på 

genom flashbacks.62 Denna flashback är enligt Aronson en ”flashback as illustration” som 

svarar på en fråga.63 Ove förklarar även här vad som händer i voice-over. Flashbacken i 

filmen visar Ove och Runes relation, hur båda blev förvånade över att ha hittat en vän, som 

dessutom delade samma värderingar. Här visar filmen att Rune och Ove var gamla allierade. 

Ove och Rune började bråka med varandra vilket resulterade i att de blev fiender. Rune är 

alltså både en gammal vän och en fiende. Ove visar dock i filmens flashback att han brydde 

sig om Rune även när han var en fiende då Ove gjorde ett försökte till att skapa fred. I nutid 

ställs Oves fiende myndigheterna mot Rune som även han är Oves fiende. Eftersom att Rune 

är sjuk och därför hjälplös börjar Ove förstå vad han måste göra. Flashbacken leder till att 

                                                
61 Lars Karlsson, Psykologins grunder, Studentlitteratur, Lund: 2012, Upplaga 5, 62. 
62 Aronson, Screenwriting updated, 109. 
63 Aronson, The 21st century screenplay, 175. 
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Parvaneh i nutid frågar om Ove och Sonja aldrig skaffade barn, vilket leder till en nyfikenhet 

hos publiken då Ove inte vill svara. Ove är alltså inte redo för förändringen men frågan som 

Parvaneh ställer gör honom medveten vilket leder in Ove på nästa steg.  

Förberedelse för stor förändring 

Batty skriver att protagonisten tvingas ta itu med sitt inre mörker.64 I bokens nutid 

konfronterar Ove vitskjortan som kör bil i kvarteret och det slutar med att Ove känner sig lika 

maktlös som vid tidigare möten med myndigheterna. I den åttonde tillbakablicken berättar 

Ove om när han och Sonja var på semester i Spanien. När Sonja vilade på dagarna var Ove 

ute och hjälpte olika personer. Det lönade sig då Ove och Sonja åt gratis resten av resan. I 

nutiden påverkas Ove då han har dåligt samvete över att han inte hjälper Anita och Rune i 

deras bråk mot vitskjortan som vill sätta Rune på ett hem. Ove försöker övertala sig själv att 

han inget kan göra. I den nionde tillbakablicken berättar Ove om när hans bästa tid i Spanien 

förvandlas till den värsta. Batty skriver att protagonisten ställs mot mörka krafter och för att 

överleva måste hen använda sig av det som hen lärt sig tidigare på resan.65 Ove och Sonja är 

med i en olycka vilket gör att Ove ställs inför sin värsta mardröm, att förlora Sonja. Sonja blir 

förlamad från midjan och ner och får missfall. Ove går ner i ett mörker och skapar krig med 

alla inblandande myndigheter men stoppas överallt. Ove tar sig igenom detta mörker med 

hjälp av Sonja. Batty skriver att om protagonisten överlever prövningen som hen utsätts för, 

blir protagonisten känslomässigt återfödd och kommer ut som en ny person.66 Med hjälp av 

Sonja som också är Oves mentor överlever han. Ove slutar slåss mot vitskjortorna och börjar 

slåss för Sonja istället, som i sitt fall slogs för det som var gott. Denna tillbakablick fördjupar 

Oves sorg för en familj som inte finns längre och hur länge Oves bråk med myndigheterna har 

pågått. Precis som Batty skriver så måste Ove ta tag i sitt inre mörker som i detta fall är 

Sonjas olycka och göra sig sams med händelsen. I bokens nutid visar Ove förändring genom 

att skotta allas uppfart i kvarteret istället för bara sin egen. 

 

I filmen berättas historien om Sonja och barnet i den sista flashbacken i filmens tredje akt. 

Batty skriver att tidigare i berättelsen har protagonisten styrts av sitt fysiska behov, men att 

protagonisten börjar förstå varför hen tagit sig an resan. Att protagonisten måste ändra sig 

                                                
64 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 17. 
65 Ibid, 17. 
66 Ibid, 17. 
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emotionellt.67 I filmen är Ove barnvakt till Parvanehs barn och tycker om det. Han visar även 

känslor för katten och låten den sova på Sonjas plats i sängen. Ove har därmed förstått vad sin 

resa handlar om. 

Prövningen 

Batty skriver att prövningen ska visa på protagonistens skifte från sitt fysiska mål till sitt inre 

mål.68 I bokens fall är Oves fysiska mål att ta livet av sig och det inre målet är att börja leva. 

Ove hälsar på Anita och Rune och erbjuder Anita mera hjälp med elementen om hon skulle 

behöva det. Detta visar på att Ove planerar att leva längre. Den tionde och sista 

tillbakablicken i boken handlar om Ove och Rune. De som tidigare varit vänner började sin 

konflikt efter Oves och Sonjas resa till Spanien. Ove och Rune började tävla mot varandra i 

byggen och bilar. Ove fick höra att Rune och Anita inte kunde få flera barn och Ove visar sin 

medkänsla genom att lämna en whiskey på Runes trapp. När Runes och Anitas son flyttade 

till Amerika bytte Rune ut sin Saab mot en tvåsitsig BMW och Ove förlät aldrig Rune för att 

han gav upp, eller för att han faktiskt fick en son. Ove och Runes bråk slutade med att Rune 

blev sjuk. Batty skriver att protagonistens inre går från känslomässigt skadad till helad.69 

Denna tillbakablick berättar hur Ove och Runes relation varit komplicerad men att de alltid 

har funnits för varandra. Hur Rune gav upp när han förlorade sin son till ett annat land och att 

Ove därför inte kan agera likadant när han förlorat Sonja. Ove har gjort upp med sitt förflutna 

och får därför kraft att konfrontera vitskjortan i nutid. Vogler skriver att prövningen är steget 

på resan när protagonistens öde ställs inför ett stort test och publiken ska frukta för 

protagonistens liv.70 Ove vinner kampen mot vitskjortan men han vet att det bara är en 

temporär lösning, att det inte finns något att göra när man är i kamp med myndigheter. Det 

leder till att Ove ger upp ändå och tänker skjuta sig själv. Han hindras dock av en gammal 

elev till Sonja, Adrian och hans kompis Mirsad. Batty skriver att prövningen representerar 

döden för protagonistens förflutna.71 Ove öppnar upp sitt hem för Mirsad som inte har 

någonstans att bo, med Sonjas vägledning i tankarna. Ove har därmed tagit sig igenom 

prövningen och detta är sista gången som Ove försöker begå självmord i boken. 

 

                                                
67 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 17. 
68 Ibid, 17. 
69 Ibid, 18. 
70 Vogler, The writers Journey, 21. 
71 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 18. 
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Likt boken så konfronterar Ove vitskjortan i filmen men besegras då vitskjortan vet känslig 

information om Ove som får honom att bli förnärmad. Ove stänger in sig själv och ser Sonja 

berätta för en ung Ove att de ska bli föräldrar. Detta är första gången i filmen det sägs, även 

om man kan se att Sonja har en gravidmage under den tredje flashbacken. Detta lyfter 

nyfikenheten vidare hos publiken då man inser att något har hänt med barnet. Precis som i 

boken stoppas Oves självmordsförsök av Adrian och Mirsad. Skillnaden från boken är att 

Adrian i dialog påstår att Sonja skulle ha låtit Mirsad sova hos Ove. Vilket gör att Oves resa 

blir tydligare i boken då han själv, med Sonja som mentor, inser att han måste göra det rätta. 

Belöningen 

Batty skriver att protagonisten firar den emotionella resa som hen har genomgått och att 

förvandlingen gett resultat.72 Ove har genomgått förvandlingen i boken och filmen. Han inser 

att det finns ett liv efter Sonja och att han är behövd. Ove har fått vänner som bryr sig om 

honom. Ove, Mirsad, Katten och Jimmy som också är en granne till Ove gör 

inspektionsrundan den morgonen i både boken och filmen.  

Ove och relationer 
När boken varvar med att berätta tillbakablickar och nutid ges det tydligare förklaringar till 

varför Ove agerar såsom han gör i nutid. Tillbakablickarna i boken stärker Oves resa, medan 

Ove i filmens nutid agerar likadant som i boken utan att tittarna vet varför. När Ove slår Tom 

i filmens andra flashback så har tittaren inte samma bakgrundshistoria till varför som i boken, 

vilket gör att Ove ännu en gång uppfattas som aggressiv. Oves bakgrund utan vänner 

förklaras i bokens tillbakablickar och ger därför större förståelse till vikten till Runes vänskap 

i nutid. 

 

De två tillbakablickarna om Sonjas pappa ersätts i filmen av Sonjas replik om att hennes 

pappa också gillade bilar. Vilket gör att förståelsen till varför Sonja är tillsammans med Ove i 

filmen kan ifrågasättas. I boken framgår det att Ove hyr ett rum hos en tant när hans hus 

brunnit ner. I filmen är Ove hemlös när han träffar Sonja. Ove förklarar för Sonja i dialog att 

hon är sen och att han redan ätit middag när de är på deras första dejt, något som inte görs i 

boken. Detta leder till att Ove uppfattas som ociviliserad i filmen. Att Ove träffar Sonja av en 

slump i filmen till skillnad från i boken där han agerar aktivt gör också att förståelsen för 

Oves kärlek till Sonja förloras. 
                                                
72 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 19. 
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Akt 3 
Bokens kapitel "En man som hette Ove" avslutas med tillbakablicken om Rune och Oves 

relation och läsaren har nu fått all information om Oves bakgrund. Ove genomgår samma resa 

i både boken och filmen, men Oves val blir tydligare i boken. I akt tre väntar filmens sista 

flashback. 

Protagonistens resa 

Vägen tillbaka 

Batty skriver att protagonisten inser att hen måste tillbaka till den vanliga världen. Han menar 

att det som tidigare verkat hopplöst för protagonisten nu kan klaras med hjälp av allt som hen 

har lärt sig under resan.73 I boken nutid blir Ove bestört när han får veta att Anita inte bad Ove 

och Sonja om hjälp när Sonja levde. Anita tyckte att Ove och Sonja hade för mycket med sina 

egna problem. Ove besöker Sonjas grav och han inser att han måste tillbaka till den vanliga 

världen med vetskapen om att han inte är ensam. Ove tar hjälp av människor i grannskapet 

som han tidigare avfärdat och med hjälp av journalisten som ville skriva ett reportage om Ove 

vinner de tillsammans över vitskjortan och Rune får stanna hos Anita. Ove och Runes relation 

repareras och de blir återigen goda vänner. 

 

I filmen får Ove precis som i boken veta att Anita inte velat störa Ove och Sonja då hon ansåg 

att de hade nog med problem. Eftersom att tittaren i filmen inte vet vad som har hänt med 

Sonja är denna replik ett sätt att skapa mer nyfikenhet hos publiken. Filmen bygger upp en 

spänning om vad som har hänt med Sonja och som McKee skrivit så sätter man in den sista 

flashbacken när publiken måste få veta vad som har hänt.74 Ove startar krig mot vitskjortan 

men han inser snart att det inte går. Parvaneh skäller ut Ove och påpekar att han måste be om 

hjälp, att han inte kan klara allting själv. Precis som tidigare i steget prövningen är det en 

karaktär i filmen som påpekar det Ove kommer på själv i boken. Detta leder till filmens fjärde 

och sista flashback som är en självbiografisk flashback eftersom att Ove berättar vad som har 

hänt. Den motsvarar bokens åttonde och nionde tillbakablick. Likt boken får tittaren reda på 

Sonjas olycka och barnet som aldrig kom. Ove gick ner sig men tog sig tillbaka med hjälp av 

Sonja. Ove berättar i en voice-over som överlappar från flashback till nutid att Sonja dog för 

ett halvår sen och att han lovade att komma efter. Nu har berättelsen som berättas i flashback 

                                                
73 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
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74 McKee, Story Structure, substance, structure, style, and the principles of screenwriting, 342. 
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kommit ikapp med nutiden. Aronson skriver att när berättelsen i dåtid kommer ikapp med 

berättelsen i nutid kan de antingen fortsätta tillsammans i en akt till eller så avslutas 

berättelsen.75 I filmens nutid har Ove försonats med sitt förflutna. Batty skriver att 

protagonisten får ett förnyat känslotillstånd som gör det lättare att klara de hinder som hen 

stöter på. Han skriver att något lämnas kvar i den speciella världen, som en symbol för den 

känslomässiga uppoffringen som protagonisten gjort.76 Ove lämnar sitt förflutna och sitt 

gamla sätt att vara i den speciella världen och får därmed styrkan och det som behövs för att 

vinna över fienden. Ove tillsammans med sina grannar vinner över vitskjortan och Ove gör 

återigen upp med sitt förflutna när han återförenas med Rune.  

Uppståndelsen 

Vogler skriver att det är ett sista test för protagonisten att visa att hen har lärt sig något under 

sin resa och verkligen förändrats.77 I boken har man kommit ikapp händelsen i första kapitlet 

när Ove köper en Ipad. Likt Aronsons modell för ”thwarted dream” så utspelar sig akt tre nu 

endast i nutid.78 Det visar sig att Ove ska köpa en present till Parvanehs barn och att han har 

bett Jimmy om hjälp. Något man som läsare inte trodde skulle hända i början av boken. Ove 

är tillfreds med sin nya vardag när en hjärtsjukdom gör så att han hamnar på sjukhus. Vogler 

skriver att det ofta är med en till nära döden upplevelse och att protagonisten kommer tillbaka 

till den vanliga världen som en ny människa.79 Ove klarar sig och läsaren får veta att Ove 

listat Parvaneh som närmast anhörig, samt att hennes barn kallar Ove för morfar. Batty skriver 

att protagonisten måste visa att hen har förändrats, både för sin egen skull och för andras.80 

Ove visar sin förändring genom att han tillsammans med Parvaneh och barnen packar ner alla 

Sonjas saker i kartonger. Han har nu gått vidare från den personen har var innan resan 

började. Batty skriver att protagonisten tvingas offra något som visar att hen gett upp sitt 

gamla jag och att en resa har genomgåtts.81 

 

Likt boken så klarar sig Ove på sjukhuset i filmen. Ove visar att han förändrats genom att ge 

en vagga som var tänkt till Oves och Sonjas barn till Parvanehs nyfödda. Ove ger Parvanehs 

dotter en Ipad vilket tyder på att Ove gått med på förändring, av både sig själv och samhället. 
                                                
75 Aronson, Screenwriting updated, 111. 
76 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 20. 
77 Vogler, The writers Journey, 24.  
78 Aronson, The 21st century screenplay, 283. 
79 Vogler, The writers Journey, 24.  
80 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 20. 
81 Ibid, 20. 
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Ove är nöjd med sin nya tillvaro och han tar med Parvanehs äldsta dotter på en åktur i hans 

bil, precis som Oves pappa brukade ta med Ove.  

Återkomsten 

Batty förklarar att protagonisten är tillbaka i sin vanliga värld som kan vara samma situation 

som förut men att det framgår att en resa har gjorts och att protagonisten har förvandlats.82 

Boken sammanfattar de kommande tre åren i Oves liv. Batty skriver att protagonisten har med 

sig en ny känslomässig lärdom som hjälper andra och även sig själv.83 Boken berättar att Ove 

har hittat en plats i grannskapet, hur han skapat nya vänner och hjälper de som behöver hjälp. 

Ove har även blivit en del av Parvanehs familj och han besöker även Anita och Rune en gång 

varje vecka för att umgås. Tills en dag kommer då det inte är skottat utanför Oves dörr. 

Parvaneh möts av en död Ove som ligger i sin säng. Nu har Ove nått sitt fysiska mål vilket var 

att återförenas med Sonja. Förändringen som Ove har genomgått i berättelsen gör att han var 

redo för döden. 

 

I filmen dör Ove kort efter att han har genomgått sin resa. Han har precis som i boken lämnat 

ett brev till Parvaneh där han förklarar hur han vill ha det på begravningen, att det bara ska 

komma folk som tycker att Ove har gjort rätt för sig. Kyrkan är fullsatt. Batty skriver att 

eftersom protagonistens resa är en cirkulär berättelse, där protagonisten befinner sig på 

samma plats som i början av berättelsen, skiljer sig den fysiska resan och den emotionella 

resan. Då den fysiska resan stannar ersätts den av den emotionella resan som bryter sig loss ur 

cirkeln och skapar sig ett eget liv.84 I filmen vaknar en gammal Ove upp på tåget och 

återförenas med Sonja, Ove påbörjar nu en ny resa tillsammans med Sonja.  

Ove och Oves resa 
Ove genomgår en tydligare förändring i boken, då insikterna och valen som han gör kommer 

från honom själv. Han gör även större uppoffringar i boken genom att han packar ner alla 

Sonjas saker, vilket visar än en gång att han försonats med sitt förflutna. I filmen är det andra 

karaktärer som påpekar dessa insikter för Ove, vilket gör att hans förändring inte blir lika 

tydlig. Att Ove dör direkt efter sin resa i filmen kan tolkas som att han börjar en ny resa med 

Sonja. Vilket gör att publiken känner både känner sorg och lycka för Oves död.  

                                                
82 Batty, "The physical and emotional threads of the archetypal hero's journey: Proposing common terminology 
and re-examining the narrative model", 21. 
83 Ibid, 21. 
84 Ibid, 21. 



 
 

 
 

22 

Slutsats   
 
När man ställer Oves resor mot varandra i bok och i film kan det konstateras att Ove 

genomgår protagonistens resa enligt Battys modell i såväl bok som i film. Metoden gör så att 

man ser att Oves resa blir tydligare i boken med Oves bakgrundshistoria som grund. Genom 

att tillbakablickarna symboliserar den emotionella förvandlingen som Batty beskriver att 

protagonisten genomgår i de olika stegen av resan får tillbakablickarna stor betydelse för 

Oves emotionella utveckling i både bok och film. I boken blir det tydligare att Ove agerar 

efter sitt förflutna i nutida händelser. Bokens funktioner för användandet av tillbakablickar är 

därför att skapa förståelse och framåtrörelse i Oves resa. Filmens användande av flashbacks är 

i större utsträckning till för att bygga spänning och komiska inslag. När filmen skalat ner 

Oves bakgrund genomgår Ove inte samma emotionella utveckling och kan därför uppfattas 

som två olika personer.  

Diskussion 
Bokens tillbakablickar finns under fem steg i protagonistens resa. Under steget vägran att 

följa kallet tydliggörs Oves förflutna med döda föräldrar, vilket belyser Oves och Sonjas 

relation då Sonja var allt som Ove hade. Detta förklarar varför han vägrar släppa taget om 

Sonja och gå vidare, vilket i nutid leder till att Ove blir arg på Anita när hon nämner Sonja, då 

Ove inte vill inse att Sonja inte är vid livet längre. Ove stänger in sig själv både bokstavligt 

och känslomässigt då han inte har bearbetat det som har hänt i hans förflutna. Detta förklarar 

Oves aggressiva bemötande då det är en försvarsmekanism för att slippa hantera sina känslor. 

Nästa tillbakablick infaller när Ove möter sin mentor. Det förklarar för läsaren hur mycket 

Oves pappas ideal betyder för Ove. Han har någonstans under vägen tappat sin fars trevliga 

hjälpsamma sätt men tanken av hur en man skulle agera på 60 talet lever kvar hos Ove, vilket 

förklarar Oves gammalmodiga sätt att vara. Ett exempel för detta beteende rör Oves 

föreställningar om vad nutida män bör kunna. Ove agerar därför efter det han tror är rätt. Han 

har glömt vad det är hans pappa egentligen står för, vilket är godhet. 

 

Ove möter sina vänner och fiender i det förflutna under steget prövning, vänner och fiender. 

Det bevisar att Oves fiender i sitt förflutna även är hans fiender i nutid. Detta kan tolkas som 

en symbol för att Ove måste ta tag i sitt förflutna för att kunna gå vidare, att hans förflutna 

fortfarande hänger över honom. Ove och Sonjas relation stärks med bakgrundsinformationen 

av att de båda växt upp utan mamma och när Sonjas far också dör blir Ove och Sonja den 
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enda familjen de har. Oves aktiva uppvaktning av Sonja gör att läsare uppfattar Ove som 

romantisk om än lite tafatt, men Ove ger bilden av att vara kärleksfull. Det blir tydligt att det 

är svårt för någon att fylla Sonjas plats som allierad i nutid, vilket än en gång förklarar varför 

Ove är så otrevlig mot människor som han träffar. När Ove under steget förberedelse för stor 

förändring tar itu med det som han förträngt i sitt förflutna visar flashbacken hur Oves krig 

mot myndigheterna efter Sonjas olycka nästan förstörde honom. Detta tyder på en rädsla hos 

Ove att det kommer hända igen, vilket gör att han är motvillig till att hjälpa Anitas i hennes 

kamp mot vitskjortorna. Under steget prövningen går Ove igenom bokens sista tillbakablick 

som handlar om Rune och Oves relation. Oves insikt om Runes betydelse medför att han gör 

upp med sitt förflutna och inser att han måste slåss en sista gång mot myndigheterna. När Ove 

i boken har gått igenom alla tillbakablickar har han försonats med sitt förflutna och 

berättelsen tar en ny vändning.  

 

Filmens första flashback bryter direkt från bokens struktur och följer Aronsons råd om att 

sätta in flashback vid filmens första vändpunkt. Den hamnar då under steget möter mentor. 

Tittaren får där veta att Oves mamma dog när han var ung och att Oves pappa fungerade som 

Oves mentor under hans uppväxt. Han lär också Ove att försvara sig vilket till skillnad från 

boken ger uppfattningen om att Ove i tidig ålder känt sig utsatt. Detta gör att Ove uppfattas 

som fientlig mot människor i nutid. När flashbacken slutar i en cliffhanger i och med Oves 

pappas död får tittaren inte veta att Ove tar sin pappas gamla jobb och därmed går i sin fars 

fotspår. Detta gör att filmen inte belyser Oves pappas mentorroll för Ove i vuxen ålder på 

samma sätt som boken och gör att Oves agerande efter mötet med mentorn inte blir lika 

tydligt när Ove går över tröskeln till den nya världen. När filmens flashbacks hoppar via 

cliffhangers som Aronson föreslår krävs det att publiken fått veta all information innan filmen 

byter berättelse, annars förlorar tittarna förståelse för karaktären. 

 

Den andra flashbacken är också vid en cliffhanger och är under steget prövning, vänner och 

fiender. Tittaren får veta hur Oves fiende är vitskjortorna och hans allierade är Sonja. 

Användandet av voice-over för att förklara Oves tankar används mer för att förklara det som 

syns i bild, medan Oves tankar förklaras i dialog. Som tidigare nämnt får det Ove att framstå 

som obegåvad och ociviliserad till skillnad från boken där Ove framställs som romantisk och 

målmedveten. Filmens tredje flashback som också hamnar under samma steg sker i samtal 

med Parvaneh. Även om Aronson skriver att självbiografiska flashbacks inte behöver någon 

karaktär som ställer frågor, då karaktären själv kan berätta vad som har hänt, så fungerar 
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Parvaneh som en frågande karaktär. Detta kan vara för att visa publiken att Ove börjat lita på 

Parvaneh och vill därför dela med sig av sitt förflutna med henne. Den tidigare flashbacken 

lämnades med att Sonja svarade ja på Oves fråga om giftermål. Det gör att filmen inte längre 

hoppar mellan cliffhangers i berättelserna när denna flashback handlar om Ove och Runes 

relation. Förståelsen till varför Runes och Oves sekvens har bytt plats från boken kan vara för 

att man vill belysa tittaren om att Rune är både Oves fiende och vän. Därför hamnar 

flashbacken under steget prövning, vänner och fiender i protagonistens resa. Det som händer 

när man inte är konsekvent i sitt användande av metod är att publiken förväntar sig 

fortsättningen på berättelsen om Ove och Sonja, vilket gör att berättelsen om Rune inte känns 

lika viktig. Filmen försöker förklara Ove och Runes relation i en kort sekvens som inte lyckas 

belysa det komplicerade förhållande som de har i boken. Detta gör att sekvensen i filmen mer 

blir ett inslag för humor och igenkänning för publiken än att bidra till berättelsen. 

Filmen går i linje med Shirley Scott-Webbs avhandling och hennes tillägg till Aronsons teori 

om att flashbacks inte behöver ske i kronologisk ordning. I detta fall skulle filmen kanske 

fungerat bättre om den följt Aronsons teori, då avsaknaden av kronologisk ordning leder till 

förståelsen för att Oves vilja att hjälpa Rune försvinner. Den sista flashbacken i filmen 

hamnar under steget vägen tillbaka då Ove gör upp med sitt förflutna genom att berätta om 

Sonjas olycka, något som filmen har byggt upp till. Istället för att göra berättelsen i dåtid nog 

spännande att återvända till så använder man berättelsen i nutid för att skapa ett behov för 

publiken att veta vad som hände i det förflutna. Här är det återigen Parvaneh som framkallar 

en flashback. Även om hon inte frågar rätt ut så ställer hon ett krav på Ove som får honom att 

berätta. I flashbacken har man gått tillbaka till att berätta om Ove och Sonja. Vetskapen för 

tittarna om Oves och Sonjas olycka ger tittaren förståelse för att Ove inte vill gå i kamp mot 

vitskjortorna igen. Sympatin som man känner för Ove i boken när man får läsa samma 

händelse blir kortvarig då filmen slutar strax efter filmens klimax. I boken förstår läsaren att 

Ove upprätthåller sin gard mot nya människor då alla människor som han älskat har dött.   

 

Eftersom att läsare av böcker bildar sin egna uppfattning av hur en karaktär är utgår denna 

analys utifrån hur jag som läsare uppfattade Ove i boken. Vidare kan händelser i både bok och 

film tolkas på olika sätt av människor vilket gör att resultatet kan bli olika beroende på vem 

det är som har läst och studerat filmen.  

 

Vidare forskning skulle kunna vara en analys av hur publik som läst boken uppfattar Ove mot 

en publik som inte läst boken och se om det stämmer överens med denna uppsats analys och 
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slutsats. Som tidigare nämnt skulle en analys av Oves karaktärsutveckling ge en tydligare bild 

av olikheter i Oves karaktär från bok till film, då även de yttre aspekterna som Oves utseende 

spelar en roll.  

   

Från att gå från en skadad men kärleksfull och rättvis man i boken, till en oförutsägbar 

bakåtsträvare i filmen kan man konstatera att bakgrundshistorien för en man som heter Ove 

har stor betydelse i förvandlingen från bok till film. Precis som Linda Aronson skriver måste 

de två berättelserna vara lika intressanta för att en film med två berättelser ska fungera. 

Kanske om filmen hade varit mer konsekvent av sitt användande av flashbacks så hade Oves 

karaktär uppfattas på ett annat sätt. Då det inte gjorts någon tidigare forskning på varken 

boken eller filmen bidrar denna analys till att ifrågasätta användandet av flashbacks inom 

svensk film. 
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