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Abstract 

Elise Lööw: Det kusligt svenska: Fyra noveller av John Ajvide Lindqvist (2018). Självständigt 

arbete, Svenska Va, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. Höstterminen 2018. 

Uppsatsen analyserar fyra noveller i John Ajvide Lindqvists novellsamling Pappersväggar som 

utkom 2006. Novellerna som analyserats är ”Gräns”, ”By på höjden”, ”Equinox” och ”Vikarien”. 

Syftet med analysen är att undersöka hur Ajvide Lindqvist arbetar för att göra sina noveller 

skrämmande och vad som är skrämmande. Uppsatsen utgår från en etablerad begreppsapparat som 

definierats av olika teoretiker och författare, som skriver inom genrerna gotik och skräck. Analysen 

visar att Ajvide Lindqvist använder sig av karaktärsdrag och grepp som går att finna inom genrerna 

gotik och skräck. Jag finner även att det som framför allt skapar skräckeffekt i hans noveller är 

vardagsförankringen. De drag och grepp han använder sig av får en större verkan på grund av att det 

utspelar sig i välbekanta miljöer som nog de flesta läsare kan relatera till. 

Nyckelord: John Ajvide Lindqvist, skräck, gotik, det sublima, terror, horror, det kusliga, monster, 

genre. 
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1. Inledning 
Som Richard Berghorn skriver i Mörkrets mästare: Skräcklitteraturen genom tiderna (2006) är 

1700-talet ett motsägelsefullt århundrade. Det har kallats för förnuftets sekel med vetenskaplig och 

teknisk utveckling där man till stor del lämnat den medeltida gudsdyrkan och vidskepelsen bakom 

sig. Men samtidigt, och kanske som ett svar mot den växande rationalismen, ökade nyfikenheten 

och intresset för ockultism, mystik och det övernaturliga. Pseudovetenskap och vetenskap var 

ibland svåra att särskilja, att försöka förklara det oförklarliga fick ett stort genomslag inom 

skräcklitteraturen (Berghorn 2006, s. 8). Intresset för skräck och våld, påpekar Yvonne Leffler i 

Skräck som fiktion och underhållning (2001), är inget exklusivt för vår tid och kultur, utan har 

funnits långt tillbaka i tiden. Det verkar som om det skrämmande och oförklarliga, det vill säga det 

som inte tillhör människans vardag, har lockat oss och alltid haft en plats i människans idévärld. 

Dock har skräcklitteraturen sedan 1700-talet och ända fram i vår tid också ansetts farlig av vissa 

forskare. Skräcklitteratur som nöjsamt tidsfördriv har ansetts vara skadligt för människans moral 

och en orsak till ökad kriminalitet i samhället, såväl historiskt som i modern tid. Redan i slutet av 

1700-talet var man rädd att skräckfiktionen skulle bidra till samhälleligt förfall men också skada 

människans psyke med sina horribla skildringar (Leffler 2001, s. 130–133). Frånsett forskning 

gällande skräckfiktionens påverkan på människan, kan vi konstatera att skräck och gotik som genre 

verkar tjusa oss, så även i nutiden. Mörka kyrkogårdar, gravar och spökhistorier. Skräcken och det 

övernaturliga är fascinerande. Det finns något kittlande med det oförklarliga och rysningarna man 

får när man blir skrämd. Men vad är det som skrämmer oss, och när är det som mest skrämmande? 

När det gäller litteratur går det då att fånga vad som är det skrämmande och göra det mer konkret? 

Det är i dessa frågor som denna uppsats tar avstamp. 

John Ajvide Lindqvist debuterade som författare med skräckromanen Låt den rätte komma in 2004. 

Ajvide Lindqvist har vunnit flera priser för sina noveller och romaner. I uppsatsens didaktiska del 

kommer jag diskutera möjligheterna att uppfylla mål i gymnasieskolans läroplan genom att använda 

noveller och genrerna skräck och gotik i undervisning, detta utifrån Ajvide Lindqvists verk och 

arbetssätt. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

(Skolverket 2011) går det att läsa att undervisning i ämnet svenska ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper om ”genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier” (Skolverket 2011, s. 161). Vidare går att läsa under det 

centrala innehållet för kursen Svenska 1 att kursen ska beröra ”centrala motiv, berättarteknik och 

vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur…” (Skolverket 2011, s. 162). Då 
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noveller är tacksamt att arbeta med i skolan, i och med att de är något lättare för eleverna att 

hantera, och man hinner arbeta med flertalet olika texter jämfört med voluminösa romaner, har jag 

valt Ajvide Lindqvist novellsamling Pappersväggar (2006). Jag har valt att analysera novellerna 

”Gräns”, ”By på höjden”, ”Equinox”, och ”Vikarien”. Detta med en didaktisk motivering att dessa 

är inte de längsta novellerna och således tacksamma att använda i skolsammanhang. Det är också 

fyra olika noveller där man kan se att Ajvide Lindqvist arbetar på olika sätt för att skapa olika 

effekter. Novellen ”Gräns” i samlingen har även fått en förnyad aktualitet då den under 2018 hade 

premiär på biograferna i en filmatiserad version.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera några utvalda noveller i John Ajvide Lindqvists novellsamling 

Pappersväggar (2006). Detta för att se hur han arbetar för att göra sina noveller skrämmande och 

vad som är skrämmande. Således är min intention att beskriva och karaktärisera de utvalda 

novellerna. De noveller jag har valt att analysera är ”Gräns”,”By på höjden”, ”Equinox” och 

”Vikarien”. 

- Hur förhåller sig John Ajvide Lindqvist till genrer som skräck och gotik? 

- Hur arbetar John Ajvide Lindqvist för att skapa olika skräckeffekter? 

- Finns det några återkommande mönster i novellerna? 

3. Disposition  
Nedan följer ett avsnitt där jag diskuterar lämplig metod för att kunna besvara mina frågeställningar. 

Sedan redogör jag för tidigare forskning rörande John Ajvide Lindqvist, skräck och gotik. Samt en 

beskrivning av de centrala begrepp som jag använder vid analysen. Därefter presenteras analysen av 

de fyra novellerna, som sedan följs av mina slutsatser. Avslutningsvis diskuterar jag mitt resultat 

didaktiskt och kopplar det till undervisningssammanhang och kunskapsmål i läroplanen. 

4. Teori och metod  
Analysen kommer att ske utifrån en etablerad teoretisk begreppsapparat där olika forskare, 

författare och filosofer definierar litterära grepp som används av författare som skriver inom 

genrerna skräck och gotik. Begreppen som det handlar om är ”det sublima”, ”terror”, ”horror”, ”det 

kusliga” och ”monster”. Detta för att komma åt hur John Ajvide Lindqvist arbetar och kunna se 

vilka slags effekter det är som genereras i novellerna. Dessa begrepp, deras innebörd och olika 
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teoretiker som förknippas med dem, kommer jag att presentera utförligare under en egen rubrik 

längre fram. Jag kommer också föra en genrediskussion utifrån skräck och gotik. Dessa genrer och 

vad man brukar förknippa med dem kommer jag att presentera senare i uppsatsen. Min intention är 

dock inte att placera John Ajvide Lindqvist i ett genrefack, utan jag använder genre utifrån 

genreförväntan. Det finns olika sätt att resonera om genre. Vissa vill sätta upp bestämda kriterier, 

som t.ex. litteraturvetaren Mattias Fyhr gör. Andra, som litteraturrecensenten Alastair Fowler och 

professor Jonathan Culler, har ett mer öppet förhållningssätt och menar att det inte går att göra 

definitioner utan att genrer förändras över tid. Även detta återkommer jag och beskriver mer 

ingående längre fram i uppsatsen.  

5. Tidigare forskning  
I avsnittet nedan kommer jag presentera den tidigare forskning jag har hittat om John Ajvide 

Lindqvists författarskap. Jag nämner även Ajvide Lindqvist egna bok Misslyckas igen, misslyckas 

bättre: Anteckningar om skräck och skrivande, som utkom 2018. Där publicerar han sina tankar om 

skrivande och skräck utifrån några av hans verk. Angående Ajvide Lindqvists författarskap finns 

inte mycket forskning. Detta är sannolikt kopplat till att han är relativt nyetablerad som författare. 

Forskningen utgörs främst av kandidatuppsatser som analyserar olika verk av honom, med olika 

fokus. Genus, sexualitet, intertextualitet och hur Ajvide Lindqvist arbetar med naturbeskrivningar 

samt skräckeffekter är några olika inriktningar. Främst förekommer det uppsatser som undersöker 

Ajvide Lindqvists debutbok Låt den rätte komma in, med olika fokus. Gällande det som har skrivits 

om skräck och gotik kommer jag behandla det under en egen rubrik längre fram i uppsatsen. 

Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, undersöker i sin artikel ”Ecology, Telepathy and 

Melancholia in John Ajvide Lindqvist´s Handling the Undead” (2017) om hur man kan förstå 

modern nordisk gotik, i nutidens klimatkris, genom föreställningar om naturen, platser och 

identiteter. Som teoretisk utgångspunkt utgår Wijkmark från det kusliga, definierat av Sigmund 

Freud. De områden som Wijkmark fokuserar på som är relevant för det kusliga är platser, klimat, 

hur karaktärer gestaltas samt död och melankoli. 

Wijkmark skriver att detta med att leva i en tid med negativa klimatförändringar i sig kan beskrivas 

som kusligt. I nordisk fiktion används dagens negativa klimatförändringar som effekter inom 

gotiken. Som ett exempel nämner hon John Ajvide Lindqvists romaner och noveller. Wijkmark 

redogör också för en ny riktning inom gotiken som kallas Eco-gotik, det handlar om den gotiska 

fiktionens betydelse för förståelsen om miljöproblematik (Wijkmark 2017, s. 146). Hon ger ett 
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flertal exempel på när Ajvide Lindqvist använder sig av det kusliga i sin roman Hantering av odöda 

(2011). Hon menar att hans skildringar av återuppståndelsen av människorna i boken är komplexa 

och manifesterar flera av det kusligas kännetecken. Det är människor, men verkar mer vara som 

livlösa, automatiska dockor (Wijkmark 2017, s. 149). Vidare menar hon att Ajvide Lindqvists 

beskrivningar av människornas telepatiska förmågor i boken, är en del av det kusliga och här lyfter 

hon Freuds åsikt om dubbelgångarmotivet som ett av de viktigaste (Wijkmark 2017, s. 155). 

Wijkmark nämner också Lindqvists förmåga att skriva så att texten får en genuint ledsam och 

depressiv karaktär. Men de komiska partierna i texten förstärker den melankoliska stämningen 

(Wijkmark 2017, s. 157). 

Wijkmarks slutsater är att människan har svårt att hantera miljökrisen på ett rationellt sätt. Genom 

gotikens skräckhistorier kan vi omvandla detta till fiktion och därför göra det mer greppbart och 

göra det enklare för människan att närma sig (Wijkmark 2017, s. 159). 

I sin kandidatuppsats Vampyrer, Zombies och Troll - men vad är det egentligen som skrämmer oss? 

(2014) undersöker Therese Andersson hur det svenska samhället framställs i Ajvide Lindqvists Låt 

den rätte komma in, Hantering av odöda och novellen ”Gräns”. Det Andersson vill besvara är vad 

som är skrämmande i verken och vilken samhällskritik som går att finna. Gällande samhällskritiken 

är det hennes teori att det faktiskt existerar en sådan. Angående det som är skrämmande har hon en 

annan utgångspunkt jämfört med min uppsats. Hon menar att det som är skrämmande i Ajvide 

Lindqvists verk är att han arbetar med samhälleliga normer, tabun och ideal. Hon lyfter också att det 

som är mest skrämmande är att verken är realistiska och det hemska utspelar sig i det typiska 

svenska samhället. Verken baseras på välbekanta normer och värden, och när dessa bryts blir det 

kusligt (Andersson 2014, s. 4 & 25). 

Anna Jalonen undersöker i sin kandidatuppsats Skapandet av skräcken: John Ajvide Lindqvists Låt 

den rätte komma in (2010) hur och med vilka metoder Ajvide Lindqvist skapar det skrämmande i 

sin bok Låt den rätte komma in. Hon tittar även på hur det förmedlas och vilka konsekvenser det får. 

Som utgångspunkt har hon den mänskliga kroppen med dess lukt och eventuell deformation samt 

det som anses sexuellt avvikande. Hennes slutsatser är att Ajvide Lindqvists arbete med detta är just 

det som ger läsaren känslor av äckel, obehag och rädsla. Även Jalonen nalkas sociala normer och 

tabun precis som Andersson (Jalonen 2010, s. 4 & 16).  
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Sammanfattningsvis kan vi alltså se att det förekommer undersökningar på Ajvide Lindqvist 

författarskap och vad som anses skrämmande i hans verk, framförallt på kandidatnivå. Flertalet har 

riktat in sig på Låt den rätte komma in. Jag har dock inte funnit någon som valt att analysera Ajvide 

Lindqvist utifrån de etablerade teorier om vad skräck och gotik är i större utsträckning. Wijkmark 

närmar sig hans verk med ”det kusliga” som teoretisk utgångspunkt, vilket jag också ämnar att göra. 

Till skillnad från Wijkmark använder jag mig av flera begrepp och har inte bara det kusliga som 

utgångspunkt.  

Nämnas bör att Ajvide Lindqvist släppte sin bok Misslyckas igen, misslyckas bättre: Anteckningar 

om skräck och skrivande under 2018. I den kan man läsa anteckningar han har fört angående skräck 

och skrivande. Han resonerar kring sina tidigare anteckningar som han fört inför författandet av 

några utvalda verk. Denna bok har inte använts i min uppsats, men det var ändå på sin plats att 

nämna hans senaste boksläpp, med tanke på att det handlar om just författande av skräcklitteratur. 

Det dominerande i boken uppfattar jag dock var författande i mer generell mening snarare än 

specifikt författande av skräcklitteratur. Boken tar heller inte upp några av de noveller jag har valt 

för analys.  

6. Gotik och skräck  
I detta avsnitt kommer en redogörelse för skräck och gotik som genrer och hur synen på gotik har 

utvecklats historiskt. Som jag nämnde i syftet förekommer det några begrepp inom skräckgenren 

som är centrala för ämnet och som jag i detta avsnitt tänker redogöra för. Gällande skräck och gotik 

inom litteraturvetenskapen finns det närmast en oöverskådlig mängd med bidrag. Jag har inte 

kunnat läst igenom allt, utan mitt intresse gäller vissa begrepp. Angående skräck och gotik är jag 

mer intresserad av att ge en ungefärlig uppfattning om hur de används då syftet med uppsatsen inte 

är att beskriva hur olika forskare betraktar dessa genrer. Jag har således valt ut det jag anser vara 

relevant för min uppsats och mitt valda syfte. 

6.1 Gotik som genre 
Litteraturvetaren Mattias Fyhr syftar till att definiera gotiken, och särskilja genren från skräck, i sin 

avhandling De mörka labyrinterna: Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2017). Fyhr 

definierar gotiken utifrån sex karaktärsdrag och menar att genren består av ett teckensystem. 

Gotiska särdrag (tecken) i texten kan uppfattas med olika variation för läsaren, men ändå vara 

påvisbar för samtliga läsare (Fyhr 2017, s. 63). Fyhr definierar gotiken på följande vis: 
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En gotisk text skildrar en eller flera subjektiva världar, som saknar högre ordning och 

utmärks av en atmosfär av förfall, undergång och olösbarhet, samt innehåller grepp 

som ger texten labyrintiska egenskaper. (Fyhr 2017, s. 64). 

De subjektiva världarna existerar på så sätt att det är berättarens tankar och känslor som beskriver 

olika händelser (Fyhr 2017, s. 64). Frånvaro av högre ordning är kopplat till berättarens subjektiva 

värld, då karaktären upplever en maktlöshet på grund av avsaknaden av någon högre ordning som 

kan hjälpa subjektet ur situationen, det kan till exempel handla om en samhällelig instans. Det kan 

också vara så att den ordning som existerar används på ett negativt sätt (Fyhr 2017, s. 69). Förfallet 

kan yttra sig som nedgångna byggnader och ruiner, som skadade dokument men även som moraliskt 

eller kroppsligt förfall hos subjektet (Fyhr 2017, s. 71–81). Atmosfär av undergång menar Fyhr är 

mer definitiv än atmosfär av förfall. Undergången handlar tydligare om reell förgörelse eller hot om 

förgörelse för subjektet, ett samhälle eller civilisation (Fyhr 2017, s. 83). Olösbarheten handlar om 

när något definitivt inträffar: en gärning har utförts som inte kan ändras eller att en huvudkaraktär 

avlider. Det kan också vara så att en situation verkar vara olösbar eller att man har fastnat i ett 

moment 22 (Fyhr 2017, s. 89). Labyrintiska egenskaper är ett mångsidigt karaktärsdrag. Det kan 

syfta till motiv, teman och narratologiska arbetssätt, men också bokstavliga labyrinter i 

miljöskildringar eller huvudkaraktärers tankar, agerande och kommunicerande som kan framstå 

labyrintiskt (Fyhr 2017, s. 94). Dessa sex karaktärsdrag menar alltså Fyhr måste finnas med i en text 

om den ska anses gotisk. Något beaktansvärt är att en känsla av melankoli och dysterhet inte finns 

med som ett karaktärsdrag, trots att Fyhr lyfter att detta är viktiga känslor, till och med viktigare än 

en känsla av skräck gällande genren gotik (Fyhr 2017, s. 18). 

Gotik som begrepp och dess betydelse har genom tiderna förändrats. Fyhr menar att i slutet av 

1600-talet och början av 1700-talet användes begreppet nedsättande och för att kritisera författare 

som inte skrev enligt den sedvanliga klassicismen. Vid mitten av 1700-talet användes ordet på 

samma sätt, men hade nu fått en positiv betydelse. Man brukar säga att Horace Walpoles roman 

Castle of Otranto från 1764 var den första gotiska romanen. I och med den föddes den tradition och 

definition av gotik som är rådande ännu idag. Boken blev ett resultat av vad som kom att betraktas 

som gotiskt och medeltida. Genom att Warpole la till ordet ”gothic” i underrubriken på boken vid 

andra utgivningen skapades således en ny litterär genre, med vissa utmärkande motiv, teman och 

berättargrepp. Genom att andra författare efter Walpole anammade hans sätt att skriva, blev dessa 

etablerade och genren befästes. Andra genrer påverkades av gotiken, vilket resulterade i nya 

strömningar så som den franska roman noir och den tyska schauerromantiken. I Sverige kom det att 
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kallas för skräckromantik (Fyhr 2017, s. 11–12). Fyhr kritiserar att diskussion om gotiken ofta 

fastnar i just skräckgenren, och att man då ofta försummar de övriga viktiga känslorna som är en del 

av genren, så som melankolin. Han trycker på att nedstämdhet och melankoli är viktigare än 

skräckkänslan när det handlar om gotik (Fyhr 2017, s. 12 och 18). Fyhr skiljer alltså gotiken från 

skräcken, och menar att en gotisk text inte behöver innehålla skräckelement. En skillnad han gör 

mellan skräck och gotik är till exempel att när det kommer till skräck porträtteras ofta en normal 

värld, där det händer eller dyker upp övernaturliga fenomen och/eller monster. Inom gotiken 

framställs världarna som osäkra och otydliga, det vill säga olikt den ”normala” verklighet vi alla 

känner till (Fyhr 2017, s. 45). 

Viktigt att påpeka är att andra forskare skulle motsätta sig Fyhrs synsätt. De flesta uppfattar nog att 

en sådan entydig definition är omöjlig. Alastair Fowler skriver i Kinds of Literature: An 

Introduction to the Theory of Genres and Modes (2002) om hur synen på genre har förändrats sedan 

mitten av 1700-talet. Han anser att det inte finns någon tydlig gräns mellan olika genrer, man kan 

figurera i flera genrer samtidigt. Litterära genrer skiftar med tiden och åtskillnaden mellan genrer 

utgörs inte av en typisk samling av kännetecken. Vidare menar Fowler att genre handlar mer om 

identifiering och kommunikation, snarare än definition och klassifikation. När vi känner igen 

genren kan vi också tyda verket och förstå dess mening (Fowler 2002, s. 38). 

Jonathan Culler och Fowler ligger nära varandra i synen på genre. Culler menar i Structuralist 

Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature (2002) att genre handlar om hur 

världen är och fungerar enligt rådande ideal och antaganden. Genren fungerar som en vägledare när 

läsaren möter en text, och som en bärande grund då man har olika förväntningar på olika genrer. 

Med hjälp av den grundförståelsen i form av en stomme kan läsaren lättare förstå texten. Även 

Culler menar att genre inte handlar om klassificering och att det är svårt att definiera genre (Culler 

2002, s. 136–137).  

Yvonne Leffler, professor i litteraturvetenskap, diskuterar i sin studie Horror as Pleasure: The 

Aesthetics of Horror Fiction (2000) bland annat genrefrågan. Hon menar, i likhet med Fowler, att 

försöka definiera en genre är problematiskt på flera sätt. Leffler menar att forskare ofta försöker 

beskriva de specifika särdragen som karakteriserar representativa verk. Särdrag som också skiljer 

och karakteriserar både de enskilda verken och genren, i förhållande till andra verk och genrer 

(Leffler 2000, s. 12.13). Om man ska definiera skräckgenren ställer sig Leffler frågan huruvida man 

ska definiera den genom att använda sig av generella, historiska kriterier eller är dess attribut 
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kopplade till en specifik historisk period? De flesta studier har visat att genrer är tvetydiga och 

förändras över tid. En genre är således en kategori med konventioner och normer som förändras 

med tiden (Leffler 2000, s. 13).  

6.2 Skräck som genre 
Leffler skriver i sin studie Horror as Pleasure: The Aesthetics of Horror Fiction (2000) även om 

varför vi anser skräckfiktion vara underhållande. Genom analyser undersöker hon hur 

berättartekniker och effekter inom skräckgenren används för att kunna förklara varför genren är så 

omtyckt. Leffler menar att till exempel genren ”skräckroman” är en vedertagen genre, men att 

definiera den som genre kan vara problematiskt då begreppet nyttjas på olika sätt i olika kontexter. 

Begreppet refererar till en viss typ av fiktiv historia som karakteriseras av specifika egenskaper, 

som särskiljer genren från andra typer av romaner (Leffler 2000, s. 10). Vidare anser Leffler att när 

det kommer till skräck som genre är reglerna så fasta att de är mer förknippade med kulturer och 

epoker snarare än ett beteendemönster. Skräckroman som term är lämplig att se som en litterär form 

som utgörs av kulturella sammansättningar och historiska strukturer (Leffler 2000, s.10–11). Dock 

finns det meningsskiljaktigheter huruvida genrer består av ett universellt eller kulturellt mönster. 

Det vill säga i vilken omfattning karakteriserar läsaren genren, och i vilken grad är det författaren 

som använder sig av vissa typiska drag som existerar inom genren? Leffler menar att när det 

kommer till genren skräck är det både och (Leffler 2000, s. 12). Leffler utgår från den generella 

betydelsen av skräck som handlar om framställningen av hemska och fasansfulla händelser och 

fenomen vars uppgift är att framkalla en känsla av skräck hos den som läser eller tittar. Hon vill visa 

hur berättartekniken och temat i skräckhistorien samverkar för att framkalla denna skräckkänsla hos 

människor. Vidare vill Leffler omvandla den känslan till estetiska teorier om hur estetiska 

uttryckssätt kan framkalla känsloreaktioner hos människan och vad som kännetecknar dessa känslor 

(Leffler 2000, s. 22). Lefflers definition av genren skräck utgår från kriteriet att det som utgör 

genren är att hemska händelser ska skildras med avsikt att väcka njutbara känslor av skräck hos 

läsaren eller tittaren (Leffler 2000, s. 23). Leffler särskiljer i och med detta inte gotiken från skräck, 

i motsats till Fyhr, utan diskuterar skräckgenren som helhet. Den största skillnaden dem emellan är 

att Leffler pratar om effekter och vad som framkallar känslor av lustfylld skräck medan Fyhr 

definierar gotiken utifrån kategorier och motiv. 

Gina Wisker, professor i samtida litteratur, skriver i sin bok Horror fiction: An introduction (2005) 

om vad skräckfiktion är för något. Hon skriver att skräck livnär sig på människans rädsla för smärta, 
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död och vår rädsla för det okända (Wisker 2005, s. 2–3). Skräck härrör från våra primitiva rädslor 

och förfogar över vår fantasi. Skräck är en genre, en konstruktion och en representation över det 

som skrämmer oss och fyller oss med avsmak, men också våra hemliga begär (Wisker 2005, s. 4–

5). Vidare menar Wisker att skräck har sina rötter i gotiken. Som en gren av gotiken använder 

skräcken många av dess formler, men skräck är mer benägen att innehålla våld, terror och 

kroppsskada jämfört med det gotiska. Både skräck och gotik använder sig av miljöskildringar i form 

av fängelsehålor, vindar, korridorer och andra skrämmande och hotfulla rum. Skräcken anspelar på 

och förstör det som vi upplever vara naturligt och tröstande och paradoxalt nog illustrerar skräcken 

det vi både begär och är rädda för. Skräcken framställer det som vi normalt anser vara otänkbart, 

ofattbart, oidentifierbart och förtryckt. Det gotiska innehåller också detta, men skräck har en 

förmåga att ännu mer handla om förbindelsen mellan våld och sexualitet (Wisker 2005, s. 7–8). 

Skräck sträcker sig från det som till stor grad liknar verkligheten och det vi ser på TV och nyheter, 

så som självmordsbombare, förgiftning och våldtäkt till det mer metaforiska och allegoriska 

(Wisker 2005, s. 13).  

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att olika forskare närmar sig skräck och gotik som genre på 

olika sätt. Samtliga forskare som jag presenterat, utom Fyhr, anser att det är svårt att exakt definiera 

skräck och gotik som genrer, men menar samtidigt och paradoxalt nog, att genrerna innehåller 

specifika karakteristika. Både Leffler och Wisker kopplar in njutningen som en del av 

skräckupplevelsen. Leffler gör däremot ingen skillnad på gotik och skräck, till skillnad mot Fyhr. 

Wisker menar att skräck innehåller mer våld och sexualitet än gotik. Det handlar om både skräck 

och begär. Wisker kopplar också till Freuds begrepp det kusliga, och menar att när skräcken leker 

med det som människan anser normalt och verkligt uppnår man en betydande skräckeffekt. 

6.3 Det sublima 
Författaren och filosofen Edmund Burke skrev i sin analys A Philosophocal Enquiry into the Origin 

of our Ideas of the Sublime and Beautiful som släpptes första gången 1757, om hur upplevelser av 

skönhet är förbundna med våra känslor. Burke argumenterar för att det sublima kan alstra den 

starkaste av känslor som våra sinnen kan uppfatta, vilket är smärta. Han menar att smärta eller tanke 

på smärta är kraftigare än det som väcker känslor av välbehag. Det sublima handlar om föremål, 

platser eller ting som framkallar tankar på smärta och fara, men utan att man utsätts för direkt fara. 

Detta som väcker dessa skräckkänslor i oss när det upplevs på avstånd kan förtjusa och fascinera 

oss. Burke menar att det sublima handlar om en form av glädje, den glädje man kan känna när man 
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själv inte utsätts för det fasansfulla eller smärtfyllda som det kan tänkas handla om. Ofta kan man 

uppleva en känsla av det sublima i naturen. När man betraktar ett häpnadsväckande naturlandskap 

kan man bli rädd, men också hänförd över det man ser. Den centrala känslan som råder när man 

upplever det sublima i naturen är förvåning menar Burke. Det kan till exempel handla om 

stormande hav, alplandskap, höga berg eller djupa dalar. Känslan av skräck är den primära känslan 

gällande det sublima och för att göra något obehagligt och skräckinjagande är mörker väsentligt. 

Burke skriver om det dunkla som en stark effekt för att skapa skräck och som en nödvändighet. När 

man inte riktigt kan se på grund av mörker, när fantasin får skena skapar det rädsla. Men så fort våra 

ögon vant sig vid mörkret försvinner mycket av rädslan (Burke 2008, s. 36–37, 47 & 53–54).  

6.4 Terror och horror 
Författaren Ann Radcliffe diskuterar begreppen terror och horror i On the Supernatural in Poetry 

(1826). Radcliffe menar att terror och horror är varandras motsatser. Terror påverkar vårt innersta 

och väcker känslor till liv, medan horror gör att dessa väckta känslor fryser till is och försvinner. 

Den stora skillnaden mellan terror och horror är enligt Radcliffe att terror existerar i det osäkra 

dunkla. När läsaren med hjälp av sin egen föreställningsförmåga måste fylla i det som man inte kan 

se (Radcliffe 2010, s. 662). 

Begreppen terror och horror används frekvent i gotiska texter menar Fyhr och likt Radcliffe 

kritiserar han att termerna inte särskiljs från varandra. Fyhr kopplar terror till känslan av melankoli 

och menar att det är en mer komplex sinnesstämning, och kopplat till flera känslor. I gotiska texter 

handlar terror inte bara om en form av skräck, utan är sammanvävd med en känsla av harmoni och 

skönhet (Fyhr 2017, s. 18–19). Fyhr menar att terror är en vackrare form av horror. Vissa forskare 

menar att terror till viss del är en angenäm känsla, det kan vara eleganta beskrivningar av personer 

som utsätts för tragiska händelser. Medan andra forksare, som till exempel Burke, menar att 

beskrivningar som ger en känsla av terror är smärtsamma och på så sätt kopplade till det sublima 

(Fyhr 2017, s. 39). Det är terror som känsla, som ligger till grund för hur vi erfar det sublima (Fyhr 

2017, s. 37). 

Horror är en enklare form av terror och består av endast känslor av äckel, avsmak och ren skräck 

(Fyhr 2017, s. 18). Det finns inga vackra skildringar eller känsla av melankoli, utan horror handlar 

mer om uppenbara beskrivningar av våld, blod och massaker. Terror som inte längre innehåller 

någon form av njutning, övergår till horror. En av de största skillnaderna är att terror innehåller en 

!13



känsla av osäkerhet och dunkel, detta tillsammans med det uppenbara avskyvärda gör att horror  

således inte är en källa till det sublima (Fyhr 2017, s. 39–41). 

6.5 Det kusliga 
Psykoanalytikern, läkaren och författaren Sigmund Freud undersöker i sin essä ”Det kusliga” just 

”det kusliga” som estetiskt fenomen. Freuds essä bygger på den tyske psykiatrikern Ernst Jentsch 

avhandling Zur Psychologie des Unheimlichen från 1906. Då det är Freud som har fått genomslag 

angående diskussionen om det kusliga så utgår jag från hans definition. Det kusliga är den svenska 

termen för tyskans unheimlich. Motsatsen till unheimlich blir naturligt heimlich som betyder 

”bekant”. Freud menar att det kusliga handlar om när någonting bekant förändras och på ett vis blir 

obekant (Freud 1996, s. 3–4). Det finns flera faktorer som påverkar huruvida vi upplever något som 

kusligt eller ej. Det kan handla om personer, händelser, situationer eller upplevelser. Det kusliga är 

starkt kopplat till osäkerhet. Som till exempel när man är osäker huruvida något är verkligt eller 

tillhörande fantasin. Det kan handla om, till exempel i litteratur, när det uppstår tvivel kring om en 

varelse är vid liv eller inte, men även omvänt om ett till synes dött ting egentligen är levande. 

Dockor och vaxfigurer av olika slag är exempel på detta som Freud lyfter. När denna osäkerhet 

infinner sig upplever läsaren en känsla av kuslighet (Freud 1996, s. 6). Andra händelser som anses 

kusliga enligt Freud kan vara upprepningar av olika slag i vissa kombinationer och vid vissa 

omständigheter. Till exempel ett återkommande tal eller siffror som man kanske blir tilldelad i 

något sammanhang, som en sittplats. Dessa siffror verkar sedan förfölja en och man ser dem 

överallt, vilket skapar en kuslig känsla. Något som säkerligen många har erfarit är när man kommer 

att tänka på en person som man kanske inte hört av på väldigt länge, eller ens ägnat en tanke, som 

sedan i närtid hör av sig. Detta är också ett exempel på något som kan framkalla en känsla av 

kuslighet (Freud 1996, s. 9). En av de viktigaste effekterna för att uppnå kuslighet menar Freud är 

motivet med dubbelgångare i olika former. Det handlar om likheter, så väl fysiskt som psykisk med 

andra så till den grad att förvirring uppstår och det egna jaget sammanblandas med den andre/de 

andra (Freud 1996, s. 8).  

Det kusliga fungerar olika i fiktionen jämfört med det verkliga livet. Freud anser att det som 

upplevs som kusligt i det verkliga livet inte behöver göra det i fiktionen. Det finns även många fler 

sätt att skapa kusliga intryck i fiktionens värld jämfört med verkligheten, då läsaren godtar 

skeenden i fiktionen på ett annat sätt än vad man gör i verkligheten (Freud 1996, s. 13). Jag förstår 

detta som att Freud menar att när läsaren möter fiktionens värld ifrågasätter man inte det som sker, 
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även om det så är övernaturligt eller overkligt. Bara genom att öppna en sagobok har jag trätt in i 

fiktionens värld och accepterar det som sker. Det krävs alltså mer av fiktionen än av verkligheten 

för att människan ska uppleva det kusliga.     

6.6 Monster 
Noël Carroll, filosof från USA, skriver i Beyond Aesthetics (2009) om bland annat skräck och 

komik. Han diskuterar huruvida skräck innehåller specifika karaktärer för att kallas just skräck, 

vilket leder in honom på monster. Skräck innehåller ofta hjältar och hjältinnor, men det som skiljer 

genren från andra är just förekomsten av monster menar han. Vidare definierar Carroll monster och 

vad de är. Han menar att ett monster är en varelse som vetenskapen inte kan förklara. Det kan dock 

handla om till exempel djur som existerar i verkligheten, men som har gjorts gigantiska och med 

psykiska förmågor de egentligen inte besitter. Vidare menar han att en skräckfilm måste innehålla 

monster, men att en film kan innehålla monster utan att tillhöra skräckgenren. Han tar som exempel 

Star Wars och karaktären Chewbacca som enligt Carroll är ett monster, men det väcker inte 

skräckkänslor hos tittaren. Carroll diskuterar vidare hur man kan särskilja skräckfiktion och något 

han kallar monsterfiktion. Han menar att det handlar om hur människan reagerar känslomässigt på 

monstret. Man måste beskriva hur vi reagerar på det fasansfulla monstret i skräckfiktionen. Detta 

lyfter Carroll som en svår uppgift då vi alla reagerar olika på skräck, och det således är subjektivt 

men han kommer fram till vissa karakteristiska grepp (Carroll 2009, s. 239–241). Monstret ska 

förutom att det är vetenskapligt svårt att förklara och vara större i storlek, också väcka känslor av 

rädsla, vämjelse och äckel. Det ska även vara farligt och utgöra någon form av hot (Carroll 2009, s. 

242). Carroll argumenterar för att om ett verk ska klassas som skräck, måste det innehålla ett 

monster som är designat för att väcka känslor av rädsla och äckel hos den som exponeras för det 

(Carroll 2009, s. 245). 

Detta anser jag intressant. Enligt Carrolls definition kan alltså inte filmer som t.ex Psycho eller När 

lammen tystnar tillhöra skräckgenren, då protagonisterna inte är monster i den meningen att de inte 

går att förklara vetenskapligt. Det är i så fall människor som beter sig som monster i och med sina 

handlingar. De väcker rädsla och äckel hos publiken, men uppfyller inte Carrolls krav på det 

vetenskapligt oförklarliga. Om vi kallar dem monster blir det metaforiskt.  

Dock lyfter Yvonne Leffler just denna typ av monster och ger som exempel just Psycho, det handlar 

om det hon kallar det psykologiska monstret. Det kan vara en personas alter ego eller handla om 
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människors mörka sidor. Leffler menar att det finns variationer gällande det inre monstret, men att 

det oftast handlar om män. Ofta är det narcissistiska personer som bryter mot vad som anses 

normalt. De slits mellan motstridiga känslor och självförstörande uppmaningar som gör dessa 

personer till monster. Genom att falla för detta och genomföra vidriga handlingar ställer man sig 

mot den etablerade ordningen som finns (Leffler 2000, s. 143–144). Leffler väljer alltså, till skillnad 

från Carroll, att inkludera även de mänskliga psykopaterna i monsterdefinitionen. 

7. Analys  
Novellsamlingen Pappersväggar utkom 2006 och innehåller tio noveller. Novellerna är ”Gräns”, 

”By på höjden”, ”Equinox”, ”Syns inte! Finns inte!”, ”Vikarien”, ”Evig/Kärlek”, ”Att få hålla om 

dig till musik”, ”Majken”, ”Pappersväggar”, och ”Sluthantering”. Den utgåva jag har läst innehåller 

också Ajvide Lindqvists första skräckhistoria ”Kommunion”. Jag har i min analys utgått från 

pocketversionen som utkom 2015. Samtliga hänvisningar till novellerna gäller denna utgåva, som 

referens kommer jag endast ange sidnummer inom parantes. Nedan kommer en sammanfattning av 

de fyra novellerna, som sedan följs av analyserna. 

7.1 ”Gräns” 
”Gräns” handlar om tillhörighet och identitet. Protagonisten Tina arbetar som tulltjänsteman och är 

förbluffande duktig på att ta fast smugglare, med hjälp av sitt luktsinne. Hon kan med det känna 

människors känslor och rädslor. Hon har sitt arbete aldrig tagit fel, förrän hon träffar Vore. Tina 

lever sitt enkla liv med en känsla av att inte passa in, att hon är annorlunda. När hon träffar Vore 

förändras allting, hon känner samhörighet med honom och det visar sig att Tina inte är som alla 

andra, hon är ett troll. 

”Gräns” är en novell som inte uppfattas som skräcklitteratur, snarare en spännande thriller. Dock får 

man omgående reda på att Tina har en nästan övernaturlig förmåga att upptäcka människor i tullen 

som försöker smuggla in otillåtna medel av olika slag. 

Hennes väderkorn var så gott som hundraprocentigt. Det enda som kunde få henne att begå 
misstag var att en människa bar med sig något som inte var emot lagen, men som den personen 
ändå ville dölja. […] De två hon pekat ut som köpta hade inte bara utsöndrat stark nervositet, 
utan även hot. (s. 12). 

Tulltjänstemannen Tina kan alltså känna människors sinnestillstånd och känslor med sitt luktsinne. 

Man får också veta att hon skulle kunna arbeta var som helst i världen, hon har blivit erbjuden 
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väldigt höga löner men har ändå valt att stanna i lilla Kapellskär (s. 12–13). Första gången Ajvide 

Lindqvist förser läsaren med en rysning är när Tina träffar Vore, som ska passera genom tullen. Tina 

känner direkt att mannen (Vore) har något att dölja och ber honom komma fram. I mannens väska 

hittar hon en liten dosa och frågar vad det är för något. Det visar sig vara en larvkläckare man 

använder för att föda upp insekter. 

 Tina nickade. >>Varför har man en sån?<< 

 Mannen la tillbaka cylindern i väskan och ryckte på axlarna. >>Är det förbjudet?<< 

 >>Nej. Jag bara undrar.<< 

 Mannen lutade sig fram över disken och frågade med låg röst:  
>>Tycker du om insekter?<< 

 Något mycket ovanligt hände. En kall kåre löpte längs Tinas ryggrad […]. (s. 13) 

Protagonisten Tina, vars perspektiv vi får ta del av, upplever obehag som överförs till läsaren. Den 

här obehagliga mannen Vore har något stort att dölja, men eftersom hon inte lyckas inte hitta något 

får han gå (s. 14). Vore är den som främst frambringar olust och obehagskänslor då han verkar 

märklig. Att Tina inte är som andra får vi veta tidigt i novellen i och med hennes luktsinne. Hon ser 

också annorlunda ut vilket gör att hon behandlas illa av andra och hon beskriver det som om hon är 

en fånge i sin egen kropp. 

Hennes kropp var inte ens ett fängelse, snarare en bur där det vare sig gick att sitta, stå eller 
ligga.  
 
Åren hade inte gjort saken bättre. Hon hade lärt sig att uthärda livet i buren, acceptera sina 
gränser. Men hon vägrade se sig själv i spegeln. Den avsmak som syntes i ögonen på människor 
hon träffade för första gången var spegel nog. (s. 17). 

Man sympatiserar med Tina, känner med henne och Ajvide Lindqvist lyckas skapa en känsla av 

ångest och ledsamhet hos läsaren. De flesta av oss vill nog ”passa in”, vara som andra och inte 

sticka ut på ett negativt sätt. Tina är annorlunda och kommer alltid vara det. I likhet med Therese 

Andersson anser jag också att ett starkt motiv i novellen handlar om just identitet, samhällsnormer 

och att passa in (Andersson 2014, s. 23). Man ska leva sitt liv, inte sticka ut eller göra väsen av sig. 

Tina lever i ett kärlekslöst, mer vänskapligt förhållande med mannen Roland, mest för att inte leva 

ensam. Han är otrogen vilket Tina vet, men hon har accepterat det. ”Han var ett sällskap och hon 

hade inte rätt att hoppas på något bättre” (Ajvide Lindqvist 2015, s. 15). Tina och Roland hyr ut en 

stuga på sin tomt till sommargäster och senare kommer Vore att hyra stugan. Nästa gång Tina träffar 

Vore är stämningen något annorlunda. Som läsare upplever man honom inte lika kuslig denna gång, 
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trots att Tina är övertygad om att han är ond och har något att dölja och återigen går igenom hans 

väska. 

Han sträckte fram sin hand och sa: >>Vore.<< 

>>Ursäkta?<< 

>>Vore. Jag heter så. Vad heter du?<< 

 Tina mötte hans blick. Ögonen låg så djupt inne i skallen att föga ljus föll in från lysrören i 
taket och de såg ut som svagt reflekterande, svarta tjärnar. De flesta människor skrämdes 
troligen av en sådan blick. Inte Tina. (s. 28). 

Här anser jag är första gången som man får en känsla av att Tina och Vore har, eller i alla fall 

kommer utveckla, någon form av band till varandra. Tina är inte rädd för Vore. Denna gång Vore 

ska passera tullen blir han kroppsvisiterad, men eftersom han är man och hon är kvinna så är det 

inte Tina som gör det. Det visar sig att Vore hade något att dölja, han verkar kroppsligt vara kvinna 

vilket är yttersta förvånande. 

Om man ville förklara vad som var frånstötande med hans utseende i några få ord, kunde man 
säga: överdrivet maskulint. Han såg för mycket ut som en man. Det grova, breda ansiktet. Den 
satta, muskulösa kroppen. Skägget och de kraftiga ögonbrynsbågarna. (s. 30). 

Det visar sig också att Vore har ett ärr över svanskotan (s. 30), vilket också Tina har utan att veta 

vad hon har fått det ifrån (s. 32). Här förbinds Vore och Tina ännu mer. Båda har ett speciellt 

utseende, och de har liknande ärr.  

Tina och Roland har fått nya grannar som väntar barn. Detta plågar Tina som önskar att hon själv 

kunde få det (s. 26–27). Men den enda gången hon har försökt ha sex med Roland hade de fått 

avbryta på grund av smärta (s. 23). De lyckliga grannarnas förhållande och väntade tillökning 

utvecklar nästintill ett hat hos Tina. De har något som hon aldrig kommer att få, och det är lycka (s. 

35). Tina utvecklar mörka tankar och önskningar om att olycka ska drabba grannarna, men trots 

detta känner man som läsare med Tina.  

När Vore senare hyr Tinas gäststuga utvecklas deras relation och de upptäcker fler likheter. En dag 

blir Tina misstänksam då hon tycker sig höra barnskrik från Vore stuga. Hon undersöker den när han 

inte är hemma men hon hittar inget barn. Därefter kryper hon ned i Vores säng, då hon dras till hans 

doft men bäddar sen ordentligt efter sig så han inget ska märka. (s. 46–47). De träffas mer och mer 

och utvecklar sin relation vilket Tina reflekterar över i sin dagbok.  
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 Nu prövar jag att skriva det: Jag är förälskad i Vore. Jag är kär i Vore. (Nu sa jag det halvhögt 
också.) Nej. Det är inte sant. Märker det när jag skriver det, säger det. Det är inte så. Det är 
något annat. Något … bättre? (Ajvide Lindqvist 2015, s. 50). 

Jag tänker att det sannolikt kan handla om kärlek, men kanske ännu mer om samhörighet med 

någon annan, en tvillingsjäl som även Tina själv tänker (s. 51). Något hon har längtat efter hela 

livet. Så här långt in i novellen läser jag den nästintill mer som en utvecklingsroman än en 

skräckberättelse. Vi får följa Tina vars identitet liksom pusselbitar faller på plats i och med att hon 

träffar Vore. Men samtidigt slits hon mellan känslor av förvirring, längtan och förtvivlan. Vore ska 

snart lämna henne och sista dagen smyger hon återigen in i gäststugan där han bor. 

 När jag skulle gå såg jag något konstigt. I diskhon stod en tallrik och en tesked. Konstigt, va? 
Nej, men det var det som var på tallriken. Först trodde jag det var något slags godis. När jag 
tittade efter såg jag att det var larver. Mosade larver.  
 Ja. Jag smakade. Det var ganska gott. Lite som sniglar, men kornigare.  
 Emellanåt känns det som om jag lever utanför min kropp. […]  
 Jag tror jag håller på att bli sjuk. Han ska åka härifrån. Jag är inte förälskad, men jag … måste 
vara i närheten av honom. Jag kanske älskar honom. Henne. Ja, så kanske det är.  
 Älskar.  
 Ja.  
 Jag går sönder. (s. 52). 

Hittills har läsaren lämnats med många frågetecken. Man anar att Tina och Vore är något annat, 

något annorlunda och inte mänskligt. En tydlig markering av detta annorlunda är när Ajvide 

Lindqvist skriver om när Tina och Vore älskar med varandra. Det är omvända roller, hon är man och 

han är kvinna. 

 Hon la sig över honom. Han ledde henne rätt och hon trängde in i honom. Sängen knakade 
farligt när hon drog sig ur, trängde in igen. Hon for med händerna över hans bröst. Njutningen 
som hennes nya kroppsdel skänkte var skrämmande. Som fantomsmärtor, men tvärtom. Hon 
njöt på ett ställe som inte fanns. (Ajvide Lindqvist 2015, s. 57).  

När Tina börjar känna lust är det som om hennes manliga könsorgan växer ut. Skildringen av deras 

sexakt är icke-mänsklig men inte skrämmande eller otäck, bara annorlunda. Man upplever inga 

känslor sav skräck eller avsky, det är snarare känslor av en vacker förening Ajvide Lindqvist lyckas 

porträttera. Att de båda inte är människor blir än tydligare när de efteråt talar i sängen. 

>>Jag visste inte<<, sa hon.  
>>Nej<<, sa han. >>Det har framgått ganska tydligt.<< 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>>Varför har du inte sagt nåt?<< 

>>Därför att …<< hans hand gled långsamt över henne kropp, >>… därför att jag inte visste om 
du ville veta. Du har ju ordnat det för dig. Anpassat dig till människornas värld. Det är mycket 
du inte känner till.<<  (s. 58). 

Den del i boken som främst kan väcka rädsla är barnet som Vore har fött och hållt gömt. Fast det är 

inget barn, det är en ”hiisit", ett slags obefruktat ägg. Det ser ut som ett barn men är som en 

lerklump: den har inga tankar, känslor, syn eller hörsel (s. 59). Detta blir för mycket för Tina som 

dagen efter besöker sin pappa för att få svar på vem hon är. Det visar sig att hon är adopterad. Tina 

hittades i skogen med sina två föräldrar, vilket sociala myndigheter inte accepterade och tog Tina 

från hennes föräldrar. Enligt mänskliga normer vanvårdades hon i skogen av sina föräldrar, då de 

bland annat bodde i ett skjul. Tinas biologiska föräldrar hamnade på mentalanstalt och dog. Tina 

omhändertogs och fick sin svans bortopererad (s. 63–65 & 69). Återigen kan man utläsa en 

samhällskoppling i novellen: Det avvikande levernet som staten går in och ordnar upp.  

Det visar sig att trollen tar människornas barn och lämnar hiisiten som sedan dör, vilket är skälet till 

Vores besök. Han tar grannkvinnans bebis och lämnar sin hiisit där istället (s. 68–69). På så sätt 

skulle Vore kunna ses som novellens skurk. Men i Gräns menar jag att det varken är Vore eller Tina 

som är historiens skurkar. Det skildras snarare som att det är människorna och samhället, som är ett 

hot mot trollen. Människorna och samhällsnormerna går in och ska förändra trollens liv och leverne. 

Som läsare sympatiserar med Tina och Vore och deras släkte. Novellen slutar med att Tina får ett 

brev av Vore och att de båda återigen förenas. De väntar ett barn, inte en obefruktad hiisit, utan ett 

barn som är en av dem och som ska få växa upp (s. 72–73).  

Gräns är en mycket speciell novell. Jag skulle inte direkt och självklart placera den i skräckgenren. 

Dock har vi de övernaturliga inslagen med Tinas sjättesinne och troll. Men de dominanta motiven är 

inte skrämmande på det sättet att det väcker rädsla. Vissa delar i boken skapar rysningar, vilket är 

kopplat till osäkerheten kring vad det egentligen är för varelser. Tinas osäkerhet kring Vore blir även 

läsarens, men det kusliga som känsla får ingen genomslagskraft, utan osäkerheten blir snarare en 

spänningsfaktor. I novellens början när Tina träffar Vore första gången och frågar henne om hon 

tycker om insekter får man kalla kårar, och upplever Vore som kuslig. Men det är som sagt inget 

dominerande motiv.  

Novellen är en tredje-person-berättelse men är till stor del fokaliserad genom Tina. Läsaren får i 

flera partier veta vad hon tänker och känner, och i ett avsnitt får vi ta del av hennes 
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dagboksanteckningar. Detta perspektiv skapar sympati för henne. Vi förstår henne och hennes 

känsla av utanförskap. Carroll skulle nog kunna definiera Tina som monster med sina 

karakteristiska, men jag hävdar att hon inte är det. Hon upplevs inte på något vis som farlig, och 

trots hur hennes utseende beskrivs uppfattar inte vi som läsare att hon är motbjudande eller 

vämjelig. Genrebeteckningen skräcknovell blir således tvivelaktigt. Inte ens avsnittet med 

bortbytingen upplevs riktigt skrämmande, om perspektivet däremot varit grannarnas och läsaren 

hade fått följa den drabbade familjen hade det förmodligen upplevts mer skrämmande.  

7.2 ”By på höjden” 
Novellen handlar om Joel Andersson, en man i 50-årsåldern som bor i lägenhet i ett höghus i 

Blackeberg. Han är en vanlig man som lever ett vanligt liv, om än något ensamt. Joel är frånskild 

sedan drygt tjugo år, har barnen varannan helg och har aldrig stadgat sig efter sin skilsmässa. Dock 

träffar han sporadiskt en kvinna, Anita, som bor i samma hus som han själv. En dag när han 

betraktar höghuset han bor i, upptäcker han att det lutar. Detta följs av flera underliga saker. Han 

tycker sig höra något som rör sig i golv och väggar, vattennivån i toaletten är lägre än vanligt och 

människor verkar inte komma hem till sina lägenheter i huset. Joel tar sin vän Lasse till hjälp för att 

undersöka lutningen på höghuset, och för att få bekräftat för sig själv att det inte är han som har 

blivit tokig. Det visar sig vara så att en jättelik bläckfiskliknande varelse lever i avloppssystemet i 

huset och livnär sig på människorna som bor där. 

Denna novell väcker olust på flera sätt. Den sorgsna skildringen av protagonisten Joel, en ensam 

man som verkar likgiltig inför det mesta av livet. Perspektivet är Joels, så hans upplevelser blir 

således läsarens. Novellen inleds med att hos läsaren väcka denna känsla av olust, då det är precis 

så protagonisten känner. Även nyfikenheten väcks, då vi inte vet vad detta fel är för något. 

Första gången Joel Andersson la märke till felet, kände han bara en olust som han inte kunde 
sätta fingret på. (s. 77). 

Till en början i novellen skapar Ajvide Lindqvist känslor av dysterhet, olust och melankoli genom 

att han skildrar en man och ett samhälle som jag tror att de flesta människor på något sätt kan 

relatera till, känna igen eller förstå. Ensamhet, ångest och människor som inte talar med varandra. 

Detta är i enlighet med terror-begreppet så som Fyhr definierar det (Fyhr 2017, s. 18–19). Den 

terror man förknippar med Fyhrs melankoli förändras när novellen ändrar riktning. Nu blir känslan 

av terror förknippad med den känsla av skräck vi känner när vi inte kan se eller förstå. 
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 Höghusen avtecknade sig som mörkare siluetter mot den grå himlen. Där Joel stod låg husen 

nästan precis i linje med varandra. Han stannade till, tittade. Lutade huvudet åt sidan, kisade.  
 Va fan …  
 Höghusens kanter låg intill varandra, två streck från marken mot himlen. Joel blinkade hårt 
och tittade igen. Nej. Det var ingen synvilla: linjerna var inte parallella. De var inte parallella 

därför att det närmaste huset, hans hus… lutade. (s. 82–83). 

Här tar novellen en ny riktning då denna upptäckt följs av flera märkliga företeelser. Vattennivån i 

toaletten fungerar inte, märkliga ljud hörs i väggar och golv, och människor verkar inte komma 

hem, eller snarare försvinna. Så även kvinnan Anita, som Joel träffar sporadiskt. 

 Det finns inget obehagligt med en tom lägenhet i sig. Men att ropa efter någon som man vet 
borde vara där är obehagligt. För då ligger den personen död någonstans, och man vet inte var. 
Så är det bara. Joel knöt nävarna och stålsatte sig. De ytterkläder och skor Anita brukade ha 
fanns i hallen. Nyckelknippan hängde på kroken innanför dörren. Hon var här. (s. 96–97).  

Detta är ett mycket bra exempel på det kusliga: det obekanta bekanta. Joel fortsätter in i lägenheten 

och Ajvide Lindqvist fortsätter bygga upp stämning med kuslighet som verktyg ju längre in i 

lägenheten Joel kommer. Märkligt nog är katten också borta, kaffebryggaren står på med bränt kaffe 

i botten. Köket är tomt och Joel närmar sig badrummet, det sista rummet han inte tittat i. På golvet i 

badrummet hittar han Anitas läsglasögon, som hon aldrig lämnade från sig (s. 97–98). 

 Hans käkar stelnade, fastnade. Toalettlocket stod öppet. Kring hela skålens insida löpte 
strimmor av rött, som om någon kissat blod. I bottnen fanns en mörkröd gegga som rörde sig 
upp och ner, upp och ner, sakta. Likt andning. Stigande och sjunkande, stigande och sjunkande. 
(s. 98). 

Ovanstående citat är enligt mig den del i boken som skapar störst skräckeffekt. Detta är novellens 

brytpunkt och efter detta eskalerar det. Här får, som Radcliffe menar, läsaren själv fylla i vad för 

form av hemskheter som kan ha drabbat Anita. Det ligger i det dolda (Radcliffe 2010, s. 662). Om 

det bara hade handlat om lite blod i toaletten hade effekten inte blivit densamma. När Ajvide 

Lindqvist beskriver ”en mörkröd gegga” (s. 98) som rör sig, likt någonting som andas händer något 

mer som gör oss skrämda. Vad är det för ondskefullt i toaletten? Var är Anita? Vad är det för gegga? 

Dessa beskrivningar och ordval väcker våra frågor och vår mörkaste fantasi om vad för monstruösa 

ting som kan tänkas lura i toaletten. Osäkerheten om vad som försiggår ger oss kalla kårar och man 

upplever terror-effekt. Till viss del också horror med den blodiga geggan i toaletten. Jag menar att 

det också blir just kusligt i Freuds mening då den så vanliga, bekanta lägenheten plötsligt förändras 

!22



till något hotande och till och med farligt. Höghuset har börjat luta, och inte bara det: det ändrar 

form (s. 90). Det trygga hemmet blir hos Ajvide Lindqvists protagonist en otrygg och 

ångestframkallande plats (s. 82). Det bekanta har blivit obekant.  

Joel har nu förstått någonting, och för en stund vet han mer än läsaren. Han vill få sin misstanke 

bekräftad och undersöker alla brevinkast på lägenheterna. Han ringer även på hos samtliga, men 

ingen öppnar. Posten på alla hallgolv, och det faktum att ingen är hemma ger en indikation på att 

”något” stiger i husen (s. 99). Joel och även läsaren kommer till insikt och han skyndar upp till sin 

lägenhet där hans vän Lasse befinner sig. När monstret i toaletten framträder i Joels badrum och 

slukar hans vän Lasse förändras det skrämmande. Det går nu från terror till ren horror. Monstret 

uppfyller även Carrolls alla krav på hur ett monster ska vara. Det är stort, svårt att förklara 

vetenskapligt, är livshotande och väcker skräck och avsky (Carroll 2009, s. 242). Monstret går från 

att vara obehagligt och osäkert, till beskrivningar som väcker äckel och starkt obehag: nu 

tillhandahåller Ajvide Lindqvist rena horror-effekter. Han beskriver målande och plågsamt vad som 

sker med Joels vän. 

 En kall smäll hördes när Lasses båda knäskålar knäcktes mot ringen och i nästa ögonblick var 
båda benen nere i toaletten. Lasses ögon var vidöppna och munnen gapade i ett ljudlöst skrik 
[…].  
 Hans ögon buktade ut ur huvudet av trycket och smärtan. De såg in i Joels utan att se. När 
höfterna splittrades slocknade något inne i pupillerna och Lasse var inte längre med om det som 
hände. […].  
Han såg Lasses huvud dras ner mot hålet utan att komma igenom. Öronen var vikta upp mot 
kinderna och ansiktshuden så mörkt röd att den nästan var svart. […]. … Lasses huvud slets loss 
från kroppen och i en rekylvåg av röd sörja flöt upp en decimeter i toalettstolen. Håret var 
fortfarande orört. Den med mousse formade kvällsfrisyren guppade i Lasses inälvor ett 
ögonblick innan jämnvikten bröts och huvudet med ett plask snurrade runt mot sin tyngsta 
punkt, huvudskålen, och den avslitna halsen var omöjlig att urskilja i allt det röda. (s. 100). 

Novellen slutar med att även Joel dör då han faller från balkongen när han försöker ta skydd från 

monstret (s. 101). Den fasansfulla skildringen av hur Lasses kropp bryts och slits isär skapar hos 

läsaren avsmak, äckel och skräck. Detta blir en ren skildring av horror då vi får allt så beskrivet för 

oss. Redogörelsen över hur Lasses knäskålar knäcks, ben bryts och ögon som nästan trycks ur sina 

hålor skapar en annan skräck, jämfört med den dunkla osäkra skräck som terror väcker. Ajvide 

Lindqvists målande framställning av detta hemska skapar en skräck som är starkt kopplat till 

människans rädsla för smärta. Till viss del kan man anknyta till Burkes definition av det sublima. 
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Det vill säga att skildringen framkallar tankar på smärta och fara och skapar skräck, men läsaren 

själv blir inte utsatt. Dock är det inte sublimt i den meningen att det förtjusar oss: Ajvide Lindqvists 

skildring är bara hemsk, rå och skapar en äckeleffekt.  

Jag anser att i denna novell arbetar Ajvide Lindqvist ganska tydligt med terror och även kuslighet, 

med Radcliffes definition, som sedan övergår till horror i och med monstrets framträdande. Det 

hotande, skrämmande ligger inte längre i dunklet, när jättebläckfisken framträder ur toalettstolen. 

Det kusliga finns i novellens helhet då det utspelar sig på en plats och bland människor jag tror de 

flesta kan relatera till. Ett helt vanligt höghus i en helt vanlig förort i Sverige. I slutet när Joel störtar 

från balkongen reflekterar Joel över monstrets storlek, att det måste vara något mycket stort som 

förmodligen finns i hela stadens avloppssystem. 

Omfattningen av den kropp som låtit en del av sig tränga in i höghuset under stormnatten, när 
inget kunde höras.  
 Och om något hade kunnat höras? Om alla hade hört?  
 Det är en by på höjden. Här pratar vi inte om sådant. (s. 102). 

Även i denna novell går det att tolka in ett slags samhällskritik, vilket går att se i novellens 

slutrader. Titeln ”By på höjden” refererar till ”bymentalitet”, där man bara lever utan att bry sig och 

var man sköter sig själv. När man väl upptäcker något är det redan försent, vilket är fallet i denna 

novell. Dock anser jag att detta samhälleliga motiv inte är lika framträdande som i ”Gräns”. I denna 

novell är skräckeffekterna det dominerande, och eventuell samhällskritik underliggande.  

7.3 ”Equinox” 
Denna novell handlar om en kvinna, Veronica, som till synes verkar leva ett rätt så normalt liv. Hon 

är gift, har två barn och jobbar som korsordsmakare. En dag blir hon ombedd av en granne att 

vattna blommor och mata deras katt då de ska på semester. När hon gör detta börjar hon snoka i 

deras hus, hon går igenom skåp och lådor, vilket föranleder att hon utvecklar en sjuklig nyfikenhet 

och ett beroende av att bryta sig in hos människor, bara för att snoka. En dag när hon gör detta hittar 

hon ett lik som hon fortsätter besöka och som till slut börjar prata med henne. Liket säger saker till 

Veronica som upprör henne, så till den grad att hon spikar fast honom med märlor i sängen. En natt 

dyker liket upp hos Veronica och hennes familj och rispar hennes son med en kniv över bröstet. 

Detta göra att Veronica gör ett sista besök hos liket för att se till att få ett avslut. 

Novellen inleds med att protagonisten Veronica förnekar sitt ansvar. Läsaren förstår att hon utfört 

någon brottslig handling, men får inte veta vad. 
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Det var ingens fel. En sten sätter ett jordskred i rullning, en snöflinga startar en lavin. Ingens fel. 
Något sätts i rörelse och måste fullfölja sin rörelse. Mer är det inte.  
 Jag är nöjd med mitt straff. (s. 105). 

Denna novell är en renodlad jag-berättelse. Till skillnad mot novellen ”By på höjden” sympatiserar 

man som läsare inte lika mycket med Veronica som man gjorde med Joel. I denna novell funderar 

man till en början på om det som sker och det Veronica upplever verkligen är ”på riktigt”. Veronica 

verkar leva ett normalt liv, men kanske tidigt i novellen ger Ajvide Lindqvist läsaren anledning att 

tycka Veronica verkar något annorlunda. Hon reflekterar själv över sitt liv och menar att det nästan 

är perfekt. I perioder ber hon till Gud, ibland varje dag. 

Jag ber om det vanliga: förmåga att känna kärlek. Eller det kanske inte är det vanliga? Numer 
vet jag ju att det är något fel på mig. Kanske det var fel på mina böner också. (s. 105–106).  

Det religiösa anspelningarna är dock inget huvudmotiv. Man får ingen information om att familjen 

är religiös i övrigt, det verkar bara vara Veronica som i bland ber. Veronica ber alltså om att kunna 

känna kärlek, vilket känns märkligt då hon har familj. Givetvis kan man leva i ett dåligt förhållande, 

men hon har två barn. Det verkar i och med Veronicas bön som om hon är kall och likgiltig och 

relativt oempatisk. Hon reflekterar även själv över sitt snokande, något hon inte är stolt över då hon 

vet att det är fel. Hon tror att hon i grunden inte är ute efter att få reda på människors hemligheter, 

utan att det snarare är själva kränkningen av människors integritet som ger henne tillfredställelse. 

Jag förbannar mig själv att jag gör det. Jag har bett Gud om hjälp, men han hjälper mig inte. 
Kanske är jag egentligen inte intresserad av människors hemligheter. Kanske är det själva 
kränkningen jag är ute efter. Det är förmodligen sämre. (s. 107). 

Detta är ett exempel på hur Ajvide Lindqvist framställer sin protagonist som en likgiltig människa, 

som är oförmögen att känna empati vilket skapar en effekt av olust. Vad är det här för kvinna 

egentligen? Jag tror läsaren kan känna igen nyfikenheten man kan ha när man besöker andra. Men 

till skillnad mot Veronica agerar nog de flesta inte efter sin nyfikenhet, och bryter sig definitivt inte 

in hos människor för att snoka. Till en början upplever man inte novellen som en skräcknovell, men 

karaktärsdragen hos Veronica skapar obehagskänslor. Ett hus hon besöker är ett helt nybyggt hus 

med vita väggar, marmor och klinkers. Veronica tycker det är opersonligt och som taget ur en 

inredningstidning. Hon bestämmer sig för att börja titta i sovrummet, men detta är låst, vilket verkar 

besynnerligt då det är inne i huset. Till slut hittar hon en nyckel och tar sig in (s. 109–110). 
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 Det enda jag såg var konturerna av en dubbelsäng och ett hopbylsat täcke. Rullgardinen var 
neddragen och rummet låg i mörker. Jag vågade mig på att tända taklampan.  
Det var inget täcke som låg i sängen. Det var en man. […]. Jag förstod omedelbart att mannen 
var död. Hans kropp var kritvit, naken, låg helt stilla. Penisen hängde slapp mellan benen och en 
röd fläck stack upp ur bröstet (s. 110). 

Här har vi novellens enligt mig första brytpunkt, Veronica hittar i en säng ett lik som tillsynes 

verkar mördad. Han har en kniv i bröstet. Synen och beskrivningen av liket som byggs upp för 

läsaren är dock inte skräckartad. Snarare romantiskt sagolikt, vilket också Veronica tycker. 

Den röda, mjuka rektangeln som stack upp ur bröstet var vacker på något sätt. En anatomisk pil 
som pekade mot hjärtat, in i hjärtat. Det var ett vackert lik. Inget blod. […]. Fällkniven var 
stucken rakt in i hjärtat, men det hade inte runnit något blod längs bröstet. […]. Som om det 
hade varit en saga fanns där en blodsdroppe, en enda. […]. Jag kom att tänka på Snövit (s. 111). 

I detta avsnitt inger både Veronica och liket kuslighet. Just det faktum att hon upplever det hon ser 

distanserat men också själva liket. Veronica stannar kvar i rummet, till synes ganska oberörd. Hon 

tycker håret är lent, vilket på så vis bekräftar att hon har känt på liket. Hon genomsöker sovrummet 

vidare och hittar ingenting förutom några filtar. Hon konstaterar att mannen är snygg, vältränad och 

nästan perfekt. Det enda som stör den vackra bilden tycker hon är hans blonda hår på bröstet. Hon 

slår sig ned på en stol för att betrakta mannen ytterligare och senare täcker hon mellangärdet på 

mannen med en filt (s. 111–112). Det intressanta med denna del i boken är att det inte är liket som i 

första hand inger skräck hos läsaren. Det är inga horribla skildringar över liket utan snarare vackra. 

Det som ger en kuslig känsla är Veronicas tankar, reaktioner och handlingar. Jag vill påstå att 

hennes sätt att handskas med situationen inte är den vanligaste. Detta förstärks ytterligare när hon 

börjar prata med mannen.  

 >>Hej, du<<, sa jag.  
 Han svarade inte. Jag skulle ha velat veta vad han hette, så att jag kunde kalla honom vid 
namn. Tills vidare beslöt jag att bara kalla honom Du. Jag var inte alls rädd. (s. 112). 

Man får inte riktigt grepp om Veronica, vad som försiggår inom henne. Man anar att det säkerligen 

finns förklaringar till hennes beteende, men denna information får man aldrig ta del av. Ajvide 

Lindqvist beskriver en människa där läsaren får ta del av toppen av isberget, vilket i sig blir kusligt: 

vad är hon kapabel till? De första dagarna efter denna upptäckt beskriver hon som ljuvliga och 

förväntansfulla. Hon beter sig som den ”perfekta” modern och hustrun. Hon lagar goda middagar, 

leker med barnen och är kärleksfull mot sin man.  
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Jag tyckte om honom för att han var enkel och ofullkomlig, smutsig som jag. En annan 
människa.  
 Och jag längtade. Hela tiden (s. 113). 

Orden ”smutsig som jag” ger också en ledtråd om att Veronica förmodligen har något i bagaget som 

vi läsare inte får ta del av. Veronica fortsätter besöka liket, hon talar till honom och beskriver det 

som om att det känns som att hon biktar sig. Vid ett tillfälle rakar hon hans bröst och skrev för att 

han ska bli helt perfekt. Hon berättar saker hon inte ens visste att hon kände. Veronica verkar ha en 

förvrängd verklighetsuppfattning, hon har levt sitt liv med en känsla av overklighet. Hon upplever 

liket vara mer äkta och sann än sin egen familj (s. 113–114). 

Min ständiga känsla av overklighet, hinnan mellan mig och världen. Hur Emil och Johanna 
plötsligt kunde upplevas som dockor och inte mina. Hur jag i sängen kunde se Lasse med 
röntgenblick, och såg att han bestod av köttfärs inproppad i en påse hud. Hundra kilo köttfärs. 
Hur jag blev tvungen att blunda.  
 Du låg naken för min blick. Du var vacker och du lyssnade.  
 Om det fått fortsätta så (s. 114–115). 

Den andra brytpunkten i novellen är när liket börjar tala. Dock börjar det med att det inte ser ut som 

när hon lämnade det förra gången hon besökte liket. Liket har en filt över sig, fast Veronica är helt 

säker på att hon lämnade honom naken. Detta skapar viss terror-effekt. Ingen har varit inne i huset 

då det inte finns några fotspår i den nyfallna snön utanför. Veronica söker igenom hela huset, men 

ingen är där. När hon återvänder till liket frågar hon honom hur han kunde fått på sig filten och han 

börjar att tala. Veronica uppfattar liket som arrogant och otrevligt. Han ber henne att inte komma dit 

något mer (s. 115–117). Efter detta följer fler exempel på att Veronica inte verkar vara vid sina 

sinnes fulla bruk. Hon resonerar ändå relativt vettigt med sig själv angående att liket talar, men 

resonerandet blir absurt och Veronica framstår som tokig. Dock tvivlar inte läsaren på att hennes 

tankar, upplevelser och handlingar sker på riktigt. Det handlar inte om en sinnessjuk människan 

fantasier, om så vore fallet skulle vi inte uppleva någon skräckeffekt. Det kusliga är att allting sker 

på riktigt och att hon reagerar just som hon gör. Ajvide Lindqvist ger inga indikationer på att vi ska 

uppfatta det som Veronicas fantasier. 

Naturligtvis vred jag problemet i huvudet, många varv. Att du egentligen inte var död 
(naturligtvis var du död. Du hade legat minst sex dagar i ett rum där temperaturen låg under 
fryspunkt), att jag var galen (jag var inte galen, inget i mitt beteende tydde på det), att jag 
inbillade mig alltihop och så vidare, och så vidare (s. 118).  
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Om det är något som tyder på att hon är galen så är det definitivt hennes beteende, men det anser 

hon inte själv. Detta kommer också att förstärkas av flera handlingar efter detta. Hon sminkar sig för 

att göra sig fin för liket, och sminkar sedan även honom som en form av hämnd då han tycker hon 

ser ut som en prostituerad. I takt med att Veronicas handlingar blir mer och mer avvikande och 

osmakliga beskrivs också liket något mer obehagligt (s.119). 

Då öppnade du ögonen. […]. Jag kunde se en skymt av något som liknade en ilandspolad manet 
bakom dina ögonlock. Torkat slem. (s. 120). 

Varje ord du sa, varje pust förde med sig den där stanken av sylt som legat för länge i frysen. (s. 
125). 

Veronica börjar nu tycka liket är obehagligt, vilket också förs över till läsaren vilket ovanstående 

citat visar oss. Veronica upplever nu inte liket som endast vacker utan obehaglig och illaluktande. 

En till stegring i novellen är ett avsnitt, och enligt mig det enda avsnittet, som väcker äckel hos 

läsaren. Veronica har börjat förlora kontrollen. Hon spikar fast hans hand i sängen med märlor för 

att han inte ska kunna lämna huset och skada hennes familj. Liket provocerar Veronica så till den 

grad att hon utför en motbjudande handling. 

 Jag knäppte upp byxorna och tog fram mitt genomblöta mensskydd. Jag målade dig röd. 
Bröstet, armarna, benen. Jag försökte som avslutning tvinga in bindan i din mun, men det var 
för hårt stängd. Jag la den över dina ögon istället.  
 Sedan gick jag. (s. 126). 

Som en sista stegring i novellen, och där liket faktiskt upplevs skräckartat, sker när han trots märlor 

lyckats lämna huset och attackera Veronicas son i hennes familjs hus.  

 Du var naken. Din kropp var smetig av mitt blod och du höll fällkniven i handen. Bladet var 

uppfällt. Din hand sträcktes ut mot mitt ansikte och Emil fortsatte att vråla och någonstans långt 
bak i mitt medvetande viskade en röst -  
Han skriker. Han lever.  
 - och handen som sträcktes mot mitt ansikte var inte en hand utan en trasa av skinnbitar, 
skelettdelar som blivit över när du slitit den loss från spikarna, märlorna. Du slog mig över 
kinden. Mitt huvud kastades åt sidan och jag föll. (s. 128). 

Detta är enda gången man upplever liket som det huvudsakligt otäcka i novellen anser jag. Framför 

allt är den som inger skräck i denna novell Veronica. Återigen är det också det kusliga som är 

dominerande. En vid första anblicken normal kvinna, som lever ett normalt liv. Det vill säga, precis 

som i novellen ”By på höjden”, är personerna, familjesituation och samhället i stort något de flesta 
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kan känna igen. Men som det visar sig fungerar inte Veronica alls enligt normen, eller beter som en 

vanlig person. Protagonisten är ett mycket bra exempel på Lefflers version av ett psykologiskt 

monster. Veronicas mörka sida, det inre monstret som får henne att genomföra dessa onaturliga, 

osmakliga handlingar. Men ändå avsnitt där hon resonerar ”förnuftigt”, eller i alla fall försöker i den 

grad det går med tanke på vad det hela handlar om (Leffler 2000, s. 143–144). Ajvide Lindqvist 

lyckas skapa olust och rädsla hos läsaren för Veronica skulle kunna vara någon i vår omgivning, en 

psykopat som på ytan framstår som vanlig. Novellen avslutas utan någon förklaring på vad som 

sker med liket. Efter incidenten med Veronicas son Emil lämnar hon huset. 

 Jag hämtade yxan i vedboden.  
Ingen visste ju om att du hade varit död från början. Det gick inte ens att identifiera dig utifrån 
resterna. Men det fanns andra förmildrande omständigheter. Flera.  
 Jag är nöjd med mitt straff. (s. 129–130). 

Vi får inga förklaringar angående vem liket var eller vilka omständigheter som verkade göra 

Veronicas straff något mildare. Men det viktiga i denna novell är inte att få förklaringar, utan det är 

effekterna som Ajvide Lindqvist skapar, vilket framför allt är terror och kuslighet. Den scen som 

kan förknippas med horror är beskrivningen av vad hon gör med sitt mensskydd. Det skapar stor 

äckel-effekt och väcker avsmak. Det som skapar skräck i den scenen är främst att Veronica är så 

sinnessjuk att hon genomför en sådan handling. Till skillnad från ”Gräns” och ”By på höjden” kan 

jag här inte finna några indikationer på någon samhällskritik, det finns inte någon sådan symbolik 

invävd i berättelsen. 

7.4 ”Vikarien”  
Novellen handlar om en man som efter dryga tjugo år blir kontaktad av en gammal klasskompis, 

Matte. Matte vill träffas och prata och menar att det är viktigt. I skolan var Matte det svarta fåret, 

han hade förlorat sin mamma och bror i en trafikolycka och efter det gick hans pappa ned sig i 

depression. Mannen blir förvånad, han trodde aldrig han skulle träffa eller höra ifrån sin 

klasskompis igen. Han vet att Matte har suttit inne och är lite nervös inför deras träff. Matte vill 

prata om en vikarie de hade i skolan som hette Vera. Mycket är märkligt angående Vera, på 

klassfotot som Matte ber honom ta med sig till deras möte verkar hon sväva över marken. När 

Matte som barn tar sig in i hennes lägenhet är hon allt annat än mänsklig. 

Även denna novell upplevs inledningsvis inte vara en skräcknovell. Det börjar också som ett något 

deprimerande porträtt över en man, Matte, som inte har haft det så lätt i livet. Hans mamma och 
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bror dog i en trafikolycka, hans pappa gick efter detta ned sig i depression och alkoholism. Matte 

försvann från skolan en höst och kom inte tillbaka. Det gick rykten bland eleverna om vad han 

kunde ha gjort för hemskt eftersom han försvann från en dag till en annan (s. 149 & 151). Ajvide 

Lindqvist bygger upp en stämning av oro inför mötet mellan Matte och protagonisten som man inte 

får veta namnet på. Perspektivet är protagonistens och är på så sätt en jag-berättelse. Vi får veta att 

det nog ligger någon sanning i ryktena bland eleverna då Matte ger protagonisten sin adress. Det 

verkar som om Matte har varit inlagd på sjukhus av någon anledning. 

 Han gav mig adressen till en lägenhet i Råcksta. Jag tänkte omedelbart att det var något som 

sjukhuset hade ordnat åt honom och det skulle visa sig att jag hade rätt. (s. 150). 

Mannen är inte så intresserad av att träffa Matte, han tror att det inte kommer bli ett trevligt möte. 

Men jag anade alltså att det fanns en tyngd hos Matte, något man kunde trassla in sig i, och jag 
ville inte det. Har nog med mitt eget. (s. 152). 

När mannen anländer till Mattes lägenhet får vi en beskrivning över Matte som fortsatt ger en 

olustkänsla och förstärker att något inte är som det ska med honom. Att han har upplevt något 

hemskt. 

 Jag hade tänkt mig att han skulle likna sin pappa. Att det skulle vara damm hela vägen in i 
ögonen på honom. Men Matte hade gått in i sitt förfall - om det nu var ett förfall - den motsatta 
vägen. Han såg blästrad ut. Renblåst. (s. 152). 

[…] han var fortfarande kort. Och smal, smal. Ögonen satt djupt, kindknotorna syntes och han 
hade inget hår på huvudet. (s. 153). 

Protagonistens tvekan angående Mattes motiv till ett möte ökar också när han serveras te. 

 Teet såg konstigt ut, klarrött. Det luktade konstigt också. Och smakade konstigt. Bittert och 
blommigt på samma gång. Matte såg på mig när jag förde koppen till munnen och jag tänkte: 
Han förgiftar mig. (s. 154). 

Det visar sig att Matte vill berätta om vikarien de hade haft i skolan, Vera. Hon hade ett märkligt 

utseende, beteende och det låg något obehagligt över henne (s. 156). Protagonisten försöker otåligt 

fler gånger få reda på vad det är Matte vill berätta. Matte ber honom vänta tills han berättat allting, i 

sin takt. Ajvide Lindqvist bygger upp novellen med spänning och protagonistens angelägenhet om 

att få svar smittar av sig på läsaren. Matte ställer frågor och berättar och sakta faller pusselbitarna på 

plats. 
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 Matte lutade sig tillbaka i fåtöljen och blundade. Jag förstod inte vart det här skulle leda, men 
det var helt okej att lyssna. Saker som jag trott var försvunna ryckte till och fick liv igen. (s. 
157). 

Beskrivningarna kring Vera blir flera. Hon spelade musik för klassen, och Matte kände det som om 

den var riktat till honom. Han fick låna kassettbandet av Vera och lyssnade på det i timtal, han fick 

också behålla det. Hon saknade ett finger, och Matte hävdar att hon också saknade ett öra. Hon 

beskrivs som omänsklig på flera plan, dels fysiskt dels psykiskt. Matte petar på henne vid ett 

tillfälle för att få kontakt och får ingen reaktion. Detta gör till slut att han knackar på henne med 

pekfingret. 

 >>Tock-tock-tock, och vet du … hennes hud. Den var alldeles hård. Gav inte efter det minsta 
när jag petade. Hård, men ändå inte solid. Fattar du vad jag menar? Man kan ju känna det, om 
man knackar på … säg en staty, mot om man knackar på en plywoodskiva. Är ju inte helt lätt att 
säga vad skillnaden är, men det blir väl som en … vibration i ett tunnare material.<< 

 >>Och det här var då … ett tunnare material?<< 

 >>Ja.<< 

 >>Vad var det för material då?<< 

 >>Plast.<< (s. 161). 

Från detta avsnitt börjar novellen bli mer skräck-lik. Det är något som inte stämmer med vikarien, 

men man vet inte vad det är. En osäkerhet finns huruvida Matte är galen eller inte, om det han 

berättar är sant eller inte. Protagonistens tvekan blir på så vis läsarens. Med tanke på det man har 

fått reda på om Matte ställer man sig ändå frågan om detta är rätt och riktigt, det vill säga om det är 

”sant”. Matte är ändå en person som suttit på psyket, och är en något udda figur. Men allt han 

berättar bekräftas av protagonisten, även om Matte kommer ihåg saker bättre och mer detaljrikt. 

Något som dock ökar trovärdigheten av det han berättar är att Matte gärna vill att protagonisten ska 

minnas saker från skoltiden själv, utan att han behöver berätta allt för honom (s. 162). Vid ett 

tillfälle följer Matte efter Vera till hennes lägenhet. När hon sedan lämnar lägenheten klättrar han 

upp till hennes balkong och tar sig in. Väl där inne finner han ingenting. Lägenheten är helt tom, 

inga föremål, inredningsdetaljer eller möbler någonstans. När Matte står där i lägenheten hör han 

hur Vera kommer tillbaka in, och han fryser till och stannar kvar i lägenheten (s. 164). 

Hon kom in i vardagsrummet. […]. Sen ställde hon sig mitt i vardagsrummet med ryggen mot 
mig och … blev stående där. Mitt på golvet. Och jag stod kvar i sovrummet, blick stilla, och 
tittade på hennes rygg. […].  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 Vi stod där. Det här var ju på sensommaren så att … jag vet inte hur lång tid som gick, men 
det började skymma ute. (s. 165).  

Något jag reflekterar över är Ajvide Lindqvists sätt att skriva spännande, kusliga partier i denna 

novell som gör att man håller andan. Sedan bryter han mitt i, med något mer vardagligt genom att 

låta karaktärerna komma in på något annat ämne, för att sedan fortsätta. Spänningen stegras och 

intensifieras för att sedan gå ned, och detta gör novellen till en bladvändare. Till slut kommer Matte 

ur den förlamande skräcken och går fram till Vera. Han petar på henne, precis som på lektionen och 

får samma reaktion. Han går runt henne för att titta på henne. 

Så jag gick runt henne, och tittade på hennes ansikte. Hon hade ett ansikte, men … hur ska jag 
säga … hon var inte i det. Det var rätt mörkt i rummet vid det här laget, […], men jag såg på 
hennes ögon och dem var som gjorda av glas. Öppna. Men tomma. (s. 168).  

Matte öppnar sedan hennes blus, utan att kunna förklara varför. Hennes kropp var full av hål i olika 

storlekar, han fick in fingrarna i dem. Även hennes huvud hade hål (s. 168). I de två ovanstående 

citaten från novellen upplever man som läsare en stark känsla av kuslighet. Vad är det här för något? 

Ajvide Lindqvist använder sig tydligt av dockmotivet, som är ett starkt motiv när man vill uppnå en 

kuslig effekt enligt Freud. Citaten gör så att vi förstår att detta nog inte kan vara en människa, utan 

något annat. Detta skapar osäkerhet, som jag tidigare nämnt enligt Freud är ett av de viktigaste 

dragen för effekten av kuslighet (Freud 1996, s. 6). Det är inte bara hålen och den tomma blicken 

som ger oss obehagskänslor. Utan också det faktum att hon bara står där, som det verkar en väldigt 

lång tid, utan att röra sig. Det är nästan det mest skrämmande till en början, för det är något som 

upplevs omänskligt och avvikande.  

Informationen med hålen låter osannolik, vilket också protagonisten uttrycker. Även Matte förstår 

att det låter föga troligt. I detta ögonblick tar Matte fram sitt trumfkort, som skapar en känsla av 

äkthet. Han låter protagonisten titta på klassfotot som han bett mannen tagit med, och inte förrän nu 

låter Matte honom titta på det. Mannen ser inget konstigt utan anser sig snarare ha tillräckligt med 

belägg för att Matte är galen på riktigt. Men Matte ber honom titta igen (s. 169). 

 Jag tittade på gräset under hennes fötter. Sedan tittade jag på gräset under Ulrikas, Kenneths, 
Staffans och mina egna fötter. Sedan tittade jag på gräset under hennes fötter igen.  
 Det stod upp.  
 Gräset under våra fötter var naturligt nog nedtryckt, tillplattat. Under hennes stod det upp. 
Som om hon inte hade någon tyngd.  
 Någonting runt och klibbigt sjönk igenom strupen och landade i magen. Det här var mitt kort. 
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Det hade legat i min källare. Det fanns inte en chans på jorden att någon hade manipulerat det, 
[…]. (s. 169). 

Matte har en teori om vikarien Vera. Han menar att hon inte är den enda. Att det finns flera som 

henne. 

[…], vikarierna finns överallt. Människor som saknar något. Eller mycket. Och jag vet inte ens 
om de är människor, det kanske är nåt annat.  
 Ja, förmodligen är dom något annat. Dom är där istället för nån annan, dom kommer in genom 
den där glipan och … jag är inte säker, men jag tror att dom blir fler och fler. (s.170) 

[…] där ute … allt bygger på utbytbarhet, eller hur? Tillfällig personal, kortvariga relationer, 
vikarier, vikarier, vikarier. […]. Att nån försvinner och nån annan kommer i stället. Hela tiden. 
Det uppstår tomrum, glipor och då … då smiter dom in. (s. 171). 

Precis som i ”By på höjden” beskriver Ajvide Lindqvist ett samhälle där människor lever sina egna 

liv utan att prata med varandra. Protagonisten som inte haft kontakt med sin gamla klass, eller Matte 

på över tjugo år. Vikarier som finns där ute utan at vi vet om det. Novellen avslutas med ett avsnitt 

som förstärker denna känsla av till viss del likgiltighet inför andra människor runt omkring oss. Det 

blir för mycket för protagonisten som lämnar Mattes lägenhet och börjar gå mot tunnelbanan. 

När jag kommit ut på gatan stod jag en lång stund och såg upp mot Mattes fönster. En lägenhet 
bland tjugofyra andra i samma höghus, ett höghus bland andra. […].  
 På perrongen strålade det kalla ljuset från lysrören ner över en man här, en kvinna där, en 
annan man där som stod och väntade med händerna nedkörda i fickorna. […].  
 Tunnelbanan kom. Sex blå vagnar i rad kördes in på perrongen.  
Stannade.  
 Människorna i vagnen satt och tittade ut i luften eller ner i tidningarna eller ut mot det svarta 
utanför fönstret. Ingen rörde sig. (s. 173). 

I slutet av novellen får vi också veta att efter Matte upptäckt hålen på Vera förstör han henne på 

något sätt, det är anledningen till att han försvinner från skolan och senare får vård (s. 172). I denna 

novell finns det visst utrymme till att ifrågasätta Mattes trovärdighet. Det han berättar är absurt, han 

är en man som suttit på psyket och han har ett mörkt förflutet. Dock bekräftas mycket av hans 

historia av protagonisten, och fotografiet är ett form av bevis. Jag ser inte att Ajvide Lindqvists 

ambition är att läsaren ska ifrågasätta trovärdigheten av Mattes historia, vilket man inte heller gör 

under novellens fortgång. I denna novell ser vi inte heller någon horroreffekt, utan här är terror och 

det kusliga ledande, med tanke på dockmotivet. En öppning för att skapa äckelkänsla och horror är 

emellertid scenen med Vera när Matte upptäcker hålen, men Ajvide Lindqvist skriver inte på ett sätt 
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som skapar detta, utan han stannar i terrorn och det kusliga. Som jag tidigare nämnt anspelar denna 

novell, likt ”By på höjden”, på det monstruösa som ingen vill prata om. Ett tillsynes vanligt 

samhälle  med människor som blundar för allt som inte rör en själv och även här har vi i Vera ett 

monster enligt Carrolls definition.   

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann novell Sandmannen gavs ut 1816. Det finns vissa likheter  

gällande dockmotivet mellan Hoffmanns Sandmannen och Ajvide Lindqvists ”Vikarien”. 

Sandmannen handlar om studenten Nathanael, som en dag upptäcker en kvinna vid namn Olimpia. 

Från ett rum han hyr kan han genom sitt fönster se rakt in i det rum där Olimpia oftast sitter. Det är 

något märkligt över henne. Hon är mycket vacker, men underlig. Hon sitter i timtal i samma 

position vid sitt bord (Hoffmann 2010, s. 1027).  Olimpia är dotter till Nathanaels professor. 

Professorn ordnar med en bal och visar då upp sin dotter som spelar för gästerna. Nathanel blir 

handlöst förälskad i kvinnan och bjuder upp henne till dans. Olimpia är kall som döden, och de enda 

ord hon säger är ”ack, ack”. Nathanael framstår i skildringen som smått galen av kärlek, och märker 

inte hennes märkliga drag. Alla andra människor som sett och träffat Olimpia tycker hon är 

obehaglig med sin stela gång, stela uttryck och själlösa utstrålning. De liknar henne vid en maskin 

och docka. (Hoffmann 2010, s. 1029). Det visar sig också vara så att hon är en docka, en maskin 

(Hoffmann 2010, s. 1030). Professorn har låtit Olimpia delta vid andra offentliga tillställningar, utan 

att låta berätta att hon är en docka. När detta uppdagas anser man att detta är bedrägeri och borde 

vara förbjudet. Resultatet blev att man började misstro människor, vilka andra kan vara dockor eller 

maskiner? (Hoffmann 2010, s. 1031). Här förser Hoffmann läsaren med satir: hur är det möjligt att 

inte kunna se skillnad på en människa och en docka? Här finns en koppling till Matte som också 

frågar sig hur många fler ”vikarier” det finns där ute. Ajvide Lindqvists skildring är dock inte lika 

satirisk utan snarare obehaglig och kuslig, men ändå går det att finna en samhällskritik i både 

Sandmannen och ”Vikarien”, som jag tidigare nämnt. En docka är inte kuslig i sig, utan blir det när 

den visar mänskliga drag. Eller i dessa fall fungerar det tvärtom: det som till en början verkar vara 

en människa visar sig vara en docka. Det kusliga ligger i osäkerheten kring vad som är levande och 

dött. 

!34



8. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer jag diskutera och sammanfatta resultatet av min analys och med hjälp av 

resultatet besvara mina frågeställningar för att uppnå mitt syfte. Avsikten är att se hur Ajvide 

Lindqvists noveller relaterar till genrerna skräck och gotik. Mina frågeställningar handlar om hur 

han förhåller sig till nämnda genrer. Jag undersöker även hur han arbetar för att skapa 

skräckeffekter, samt se om det finns några återkommande mönster i hans noveller.  

Meningen med denna analys är inte att placera in Ajvide Lindqvist i ett genrefack. Men det kan 

ändå vara intressant att titta på hur han förhåller sig till de olika genrerna. Som jag nämt tidigare är 

samtliga forskare som jag presenterat i min uppsats, utom Fyhr, överens om att det är svårt att 

tydligt säga vad som är typiskt gotiskt eller tillhörande skräckgenren. När det gäller gotiken har 

dock Fyhr en tydlig bild av vad det innebär. Om vi ser till Fyhrs definition av gotik, och de sex 

karaktärsdrag han menar måste finnas med för att tillhöra den gotiska genren, menar jag att samtliga 

av de fyra novellerna uppfyller Fyhrs definition. De sex karaktärsdragen är som jag tidigare nämnt: 

existensen av subjektiva världar, frånvaro av högre ordning, atmosfär av förfall, atmosfär av 

undergång, atmosfär av olösbart och labyrintiska egenskaper (Fyhr 2017, s. 5–6 & 63). I samtliga 

av novellerna ger Ajvide Lindqvist oss subjektiv skildringar över vad som sker i handlingen. 

Frånvaro av högre ordning är kopplat till maktlösheten. Tina i ”Gräns”, Joel i ”By på höjden”, 

Veronica i ”Equinox” och Matte i ”Vikarien” upplever alla olika former av maktlöshet. Tina tycker 

sig tro att hon aldrig kommer kunna passa in, eller bli lycklig. Och hon separerades från sina 

föräldrar av socialstyrelsen. Här får den högre ordningen symboliseras av samhällsnormer och 

bemötandet från människor. I Joels fall går det att argumentera för hans tvivel om att hyresvärden 

inte kommer åtgärda problemet med det lutande huset och dess förmodade konstruktionsfel. 

Veronica känner sig maktlös inför Gud som inte besvarar henne böner. Matte har på flera sätt haft 

kontakt med samhällsinstanser inom vården, och verkar se bittert på livet och vad det går ut på. 

Gällande atmosfär av förfall som kan gälla både byggnader och kroppsligt eller moraliskt förfall 

närvarar det också i samtliga. I Tina kan man se ett form av kroppsligt förfall då hon inte liknar 

någon annan. Hon tror sig också aldrig kunna få barn i och med smärtan hon upplevde vid samlag 

med Lasse. Ännu mer kan man hitta moraliskt förfall i partierna där hon blir så deprimerad att hon 

utvecklar hatiska tankar om grannkvinnan och hennes barn. I Joels fall har vi en regelrätt byggnad 

som verkar falla sönder inför hans ögon. När det kommer till Veronica har vi både det faktum att 

hon bryter sig in i människors hus och hennes handlingar när hon påträffar liket. Hos Matte har vi 

dels hans agerande när han bröt sig in hos vikarien Vera, och dels hans traumatiska barndom. 
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Angående atmosfär av förfall existerar det också hos samtliga karaktärer i novellerna. Tina blir på 

ett vis utsatt för hot av det svenska samhället när hon fråntas sina föräldrar, hennes svans blir 

bortopererad och hon blir placerad hos människor för att anpassas in i samhället. Hennes folk, 

trollen, är således också utsatta för hot. I Joels fall har vi faran med det lutande huset, och självklart 

monstret. Veronica och hennes familj blir hotad av liket hon hittar. Protagonisten i ”Vikarien” 

känner sig till en början hotade av Matte, men senare blir hotbilden förändrad och handlar om 

”vikarier” som kan tänkas finnas ute i samhället. Olösbarheten finns tydligt i ”By på höjden” och i 

”Equinox”. Joel dör, och Veronica utför dels handlingar mot liket som fastspikandet av likets hand 

och dels inbrottet i huset. Vad det verkar får hon också avtjäna ett straff för sina handlingar. När det 

kommer till Tina och ”Gräns” kan man se utbytet av barnet som en gärning som inte kan göras 

ogjord. Eller det faktum att hon har fått reda på sanningen om sig själv och sitt ursprung, vilket 

förändrar allt. I ”Vikarien” förstör Matte Vera på något sätt, som sedan gör att han får psykiatrisk 

vård. Labyrintiska egenskaper finns hos samtliga nämnda karaktärer rent mentalt och i deras 

tankemönster. Alla verkar på något sätt ifrågasätta sitt egna mentala tillstånd och på olika sätt må 

dåligt. Ofta resonerar de med sig själva och försöker hitta någon form av stabilitet i allt som sker. 

Även handlingen i novellerna gör att läsaren flera gånger ställer sig frågan vad det är som sker, vad 

det kan tänkas handla om för föremål eller varelse vilket på sitt sätt framstår som labyrintiskt. 

Dock skulle nog många läsare inte ta Ajvide Lindqvists noveller för typiskt gotiska. Många av de 

miljöbeskrivningar man förknippar med gotik fattas. Ruiner, förfallna slott, stormande 

månskensnätter och labyrintiska hus som exempel (Wisker 2005, s. 7–8). Ajvide Lindqvists noveller 

utspelar sig i en modern miljö. Fyhr ger oss visserligen specifika karaktärsdrag, men de är ganska 

breda och generösa så till den grad att mycket kan passa in. Till exempel labyrintiska gångar 

behöver inte vara faktiska labyrinter, utan kan gestaltas i en karaktärs tankegångar (Fyhr 2017, s. 

94), detta gör att mycket går att placera in i Fyhrs sex karaktärsdrag och på så sätt vara gotiskt. Om 

vi också applicerar Fyhrs synsätt på den värld som skildras i verket, är inte Ajvide Lindqvist 

noveller klassiskt gotiska. Fyhr menar att inom gotiken skildras världarna som osäkra och dunkla, 

men däremot inom skräcken är det ”normala” världar som beskrivs, och i dessa normala världar 

förekommer det skräckelement, händelser och/eller monster. Ajvide Lindqvists noveller skildrar 

normala världar och innehåller även monster, så på så vis rör han sig mer inom skräckgenren (Fyhr 

2017, s. 45).  

Den mer generella definitionen av skräck, där man inte särskiljer gotiken från skräck, representeras 

av Leffler. Skräck handlar då helt enkelt om skildringar av hemska händelser och fenomen vars 
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uppdrag är att framkalla just känslor av skräck hos den som läser (Leffler 2000, s. 22). Både Leffler 

och Wisker lyfter också att det inte bara ska handlar om ren skräck, det ska vara njutbart (Leffler 

2000, s. 23), och ska även innefatta något form av ”syndigt” begär som finns hos människan, som 

man samtidigt känner fruktan för (Wisker 2005, s. 4–5). Dock kan jag inte riktigt hitta delar i Ajvide 

Lindqvist noveller jag kan känna väcker något form av begär. Det tydligaste skulle i så fall vara 

nyfikenheten hos Veronica, men som hos henne blir något morbid. Men i den allmänna formen tror 

jag vi alla kan känna oss nyfikna på människor i vår omgivning. Skräckgenren ska hos Wisker 

också innehåller mer våld, sexualitet och kroppsskada än vad det gör hos gotiken (Wisker 2005, s. 

7–8). Detta kan vi hitta hos Ajvide Lindqvist, Wisker menar också att skräcken leker med det som 

läsaren känner igen (Wisker 2005, s. 7–8), vilket Ajvide Lindqvist är expert på enligt mig.  

Sammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att angående genrebestämning är det svårt, och kanske 

inte heller nödvändigt. Ajvide Lindqvist använder sig av karaktärsdrag som går att finna både inom 

gotiken och skräcken. Jag landar i Lefflers tankar: läsaren har möjlighet att karakterisera genren 

tillsammans med författaren som använder sig av typiska drag som finns inom den (Leffler 2000, s. 

12). Skräckeffekter finns i samtliga noveller, undantaget ”Gräns”, där samhällskritiken är det mest 

framhävda. I ”Vikarien” och ”By på höjden” är samhällskritiken underordnad det kusliga och 

skräcken, som i deras fall är det dominanta.  

Det existerar olika monster i Ajvide Lindqvist noveller. Dock skulle meningarna gå isär på vad som 

definieras som monster eller inte beroende på vilken forskare som har ordet. När det kommer till 

monster i novellerna hittar jag representanter som passar in på både Carrolls och Lefflers 

definitioner. I ”By på höjden” har vi ett monster som uppfyller Carrolls alla krav i 

”jättebläckfisken”. När det kommer till ”Equinox” skulle monstret skilja sig åt för Carroll och 

Leffler. Med Carrolls definition blir det mer problematiskt. Jag anser inte att liket skulle fungera 

som monster enligt Carroll. Det är en människa, dock som talar och går, vilket i sig inte går att 

förklara vetenskapligt. Ett vandrande, talande lik med köttslamsor till arm skulle i sig kunna väcka 

avsky och äckel, men hos Ajvide Lindqvist skildras i huvudsak inte liket som något avskyvärt. 

Däremot blir han i slutat av novellen ett hot mot Veronica och hennes familj. Den främsta 

anledningen som gör att liket inte definieras som monster enligt Carroll är det faktum att det är en 

människa, och inte större till storlek. Om vi däremot ska definiera ett monster i ”Equinox” med 

Lefflers definition har vi ett tydligt monster i Veronica. Det psykologiska monstret, den mörka sidan 

hos människan som utför hemska handlingar. När det gäller ”Vikarien” blir det också tveksamt. 
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Vera verkar inte vara hotfull och väcker inte en dominerande känsla av äckel och avsmak, däremot 

en stark känsla av kuslighet. 

Det går i Ajvide Lindqvists noveller finna flera av de effekter som används inom skräckgenren för 

att ge läsaren en skräckupplevelse. I samtliga noveller finner jag kuslighet och terror som 

dominerande effekter. I ”By på höjden”, ”Equinox” och ”Vikarien” förekommer det något form av 

monster. Och i ”By på höjden” förekommer även ett avsnitt där läsaren upplever en ren horror-

skildring, detta när Joels vän Lasse dras ned i toaletten framför Joels ögon. Jag kan alltså konstatera 

att det är givande att använda sig av dessa begrepp för att kunna få syn på hur Ajvide Lindqvist 

arbetar med att skapa skräck. Ett återkommande mönster, och vad jag tror är ett medvetet val hos 

Ajvide Lindqvist är att samtliga noveller handlar om ”vanliga” människor, till synes vilka som 

helst. Det skulle kunna vara en granne, en familjemedlem eller bekant. Nu menar jag inte i den 

mening att grannen är ett troll eller en människa som gör inbrott för att snoka, utan snarare att 

Ajvide Lindqvist skildrar tillsynes alldagliga människor som verkar leva vanliga liv enligt rådande 

samhällsnormer. De lever i typiska familjesituationer, allt i från att vara gifta och ha barn till att vara 

frånskilda och ha barnen varannan helg. Det utspelar sig i ordinära samhällen och bostadsområden 

som, vad jag tror, alla kan relatera till. Miljö- och personskildringarna utgör exempel på en helhets 

bild över Sveriges vanliga ”Svensson”. Detta är enligt mig det som gör novellerna skrämmande, 

vilket ligger i likhet med Anderssons och Jalonens slutsatser. Effekterna av kuslighet och terror 

Ajvide Lindqvist använder sig av, får ännu mer effekt och verkan just på grund av de karaktärer och 

de platser det utspelar sig på, är välbekanta. Vardagsförankringen skapar kusligheten: det bekanta 

som plötsligt framstår som obekant. Den värld vid trodde oss styra över raseras. Om novellerna 

utspelat sig i områden eller haft karaktärer som jag som läsare inte kan relatera till, tror jag inte de 

hade upplevts lika skrämmande. Den största skräckeffekten är just att man som läsare på något sätt 

kan identifiera sig med det man läser. Trots avsaknaden av det man som läsare klassiskt förknippar 

med skräck: mörka vindar eller källare, långa mörka korridorer, spöklika slott eller andra hotfulla 

rum lyckas Ajvide Lindqvist ge läsaren kalla kårar. I det stora hela vill jag alltså hävda att Ajvide 

Lindqvist största förmåga att skapa skräck handlar om att han arbetar med det kusliga i vidare 

mening. Det hemska kan drabba vem som helst: dig, mig eller någon i vår omgivning. Det 

(väl)bekanta som blir olustigt, svårförklarat, främmande och obekant. Och det värsta av allt; man 

pratar inte om det. För det gör inte den ”typiska svensken”. 
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9. Didaktisk diskussion 
I detta avsnitt tänker jag diskutera möjligheterna att uppfylla mål i läroplanen för gymnasieskolan 

genom att använda Ajvide Lindqvist noveller. Som jag nämnde i min inledning finns det flera 

partier i läroplanen som går att uppfylla med dessa noveller som exempel. Bland annat får eleverna 

möjligheter att utveckla kunskaper om olika genrer, berättarteknik och olika stilistiska drag 

(Skolverket 2011, s. 161). 

Just noveller är givande att använda då man hinner gå igenom flera texter med olika karaktär då de 

inte är lika omfångsrika som romaner. Man har på så vis chans att få en större bredd och hitta flera 

olika tekniker inom skrivande för att skapa olika effekter. Enligt egen erfarenhet från de olika 

verksamhetsförlagda utbildningarna jag har genomfört, är det idag svårt att få elever intresserade av 

läsning. Detta gäller både skönlitterära böcker som faktaböcker. Dock har jag kunnat se att just 

böcker som rör sig inom skräck och fantasy genrerna ofta verkar falla eleverna i smaken. Detta ger 

en motivering till att använda Ajvide Lindqvist noveller. 

I hans noveller har jag kunnat se hur han arbetar med flera etablerade litterära grepp som finns inom 

skräckgenren. Att just titta närmare på vad det är som skrämmer oss, och låta eleverna själva få 

reflektera över det, och i samband med det presentera grepp och effekter inom genrerna för 

eleverna, kan vara givande för att sedan låta dem själva göra en form av analys av hans verk. I ett 

undervisningsmoment kan man gå igenom skräck och gotik som genrer historiskt och visa hur de 

kan yttra sig med olika exempel på författare från olika delar av världen. Jag tänker att det då kan 

vara uppskattat hos eleverna att lyfta en svensk, relativt nyetablerad författare som de kanske också 

kan relatera till då några av hans verk har filmatiserats. ”Gräns” kom ut på bio 2018, och Låt den 

rätte komma in 2008. Detta öppnar också upp för att med eleverna jämföra novellen med filmen. 

Vad händer med det som skrämmer oss när det ska visualiseras och göras till bild? Fungerar det som 

är skrämmande på samma vis? I läroplanen går det också att läsa följande under ämnet svenska: 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja 
deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjligheter att bygga upp en tillit till sin egen 
språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv 
(Skolverket 2011, s. 160). 

Genom att i undervisning informera eleverna om att gränserna mellan genrerna gotik och skräck är 

svårdefinierade, men ändå presentera olika grepp, distinktioner och effekter som förknippas med de 

båda öppnar man upp för att eleverna själva får en stor möjlighet att reflektera och diskutera 
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innehåll i olika texter inom olika genrer. Detta utan att det finns ”fasta” och färdiga ramar som är 

mer korrekta än andra. Det vill säga självklara rätt och fel. Diskussioner med klassen om vad som är 

skrämmande och vad som skrämmer oss är också exempel på att alla kan bidra med något i 

diskussionen, det finns inga felaktiga svar.  

Givetvis behöver man inte bara lägga tyngd på just genrerna gotik och skräck i 

undervisningsmomentet. Det går att använda novellerna för att undersöka tema, motiv, 

berättartekniker och så vidare. Då har man chans att uppfylla flera krav i läroplanen.  

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 
skönlitteratur och teater samt film och andra medier (Skolverket 2011, s. 162). 

Man kan i och med detta mål just lyfta berättarperspektivet i novellerna, vilket är viktigt för 

läsarens upplevelse. Läsaren upplever samma perspektiv som protagonisten i Ajvide Lindqvist 

noveller, och ofta får man i och med det sympatier för protagonisten. I ”Equinox” har vi däremot ett 

exempel på när man inte förstår sig på eller sympatiserar med protagonisten, detta i Veronica. Man 

kan också diskutera med eleverna hur de tror att upplevelsen av Vore i ”Gräns” skulle vara om 

perspektivet hade varit grannfamiljens, vars barn han tar. Hade perspektivet i det fallet kunna 

förändra vår syn på Vore? Man kan även låta undervisningen utmynna i en uppgift med muntlig 

karaktär där eleverna gruppvis får analysera olika noveller utifrån valda ramar och sedan presentera 

detta för sina klasskamrater. Samtliga i klassen kan också tänkas ha läst alla noveller så efter 

muntlig redovisning kan man öppna för diskusson, håller alla med, eller har någon uppfattat 

novellerna annorlunda? Ett centralt innehåll i Svenska 1 lyfter just detta. 

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 
presentation intressant och övertygande. Användningen av presentationstekniks hjälpmedel som 
stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 
kommunikationssituationen (Skolverket 2011, s. 162).  

Jag utbildar mig till gymnasielärare i svenska och historia. Om man skulle arbeta 

ämnesöverskridande mellan dessa ämnen skulle det också kunna vara möjligt att använda sig av 

”Gräns” som en ingång till ett undervisningsmoment om kolonialismen, för att väcka intresse. Ett 

dominerande tema i ”Gräns” kan tolkas som en skildring över ett samhälle som hanterar en 

”avvikande” folkgrupp. Det vill säga hur ett samhälle försöker integrera en ursprungsbefolkning in i 

samhället som får negativa följder. Man vill göra trollen till något som de inte är: människor. Man 

kapar deras svansar och tar deras barn ifrån dem för att de ska växa upp i det bättre, svenska 
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normsamhället. Detta går att koppla till hur européer behandlat ursprungsbefolkning i Nordamerika, 

men även den svenska statens behandling av samerna. En samhällskoppling som detta går även att 

hitta motivering till i läroplanen för Svenska 2, under det centrala innehållet: 

[…] Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har 
formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 
samhällsutvecklingen (Skolverket 2011, s. 169). 

Avslutningsvis ser jag stora möjligheter med att använda Ajvide Lindqvists noveller i undervisning, 

både inom Svenska 1 och Svenska 2. Hans noveller skildrar det svenska samhället vilket ger läsaren 

potential att relatera till det som beskrivs. De är skrämmande på olika vis och fungerar på så sätt bra 

att jämföra med varandra.  
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