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Abstrakt: 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera tre av John Ajvide Lindqvist verk med 

utgångspunkt i att det går att läsa ut samhällskritik i böckerna. Jag valde att studera detta 

genom att studera texternas innehåll i relation till Per Albin Hanssons tanke om ett gemensamt 

folkhem. Vidare har jag studerat varför Ajvide Lindqvists texter skrämmer oss utifrån 

Karnevalperspektivet. Jag fann att Ajvide Lindqvist använder sig av avvikande kroppar, 

kroppsvätskor och omkastade maktförhållanden i sin uppbyggnad av skräcken. Vidare visar 

Ajvide Lindqvist att det gemensamma folkhemmet hotas av utanförskap och det faktum att 

alla är olika. Min slutsats är att det går att finna samhällskritik i Ajvide Lindqvists texter 

genom att studera vad som skrämmer oss och varför.  

 

Nyckelord: Låt den rätte komma in, Hanteringen av odöda, ”Gräns”, samhällskritik, 

folkhem, normer, tabun.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Död, kroppsvätskor och avvikande sexualitet är några av de aspekter som läsaren får hantera i 

John Ajvide Lindqvists texter. Låt den rätte komma in (2004) är Ajvide Lindqvists 

debutroman, en bok som mottogs väl av både kritiker och läsare. Där fick vi lära känna 

vampyren Eli genom den unge Oskars ögon, en annorlunda vampyrhistoria som satte skräck i 

sin publik. I Hanteringen av odöda (2005) skriver Ajvide Lindqvist om hur de avlidna 

plötsligt vaknar upp igen under en ovanligt varm sommar, samhället famlar i blindo då ingen 

utarbetad handlingsplan finns att tillgå i denna nya krissituation. Därefter har Ajvide 

Lindqvists publicerat flera romaner och noveller på temat skräck. Ajvide Lindqvists har hållit 

mig vaken flera nätter då jag inte kunnat släcka lampan och lägga i från mig boken. Jag har 

känt pulsen stegra och svetten rinna samtidigt som texten flimrar förbi på näthinnan. Men vad 

är det egentligen som är så skrämmande med Ajvide Lindqvists texter?  Jag ska i den här 

uppsatsen analysera tre valda verk av Ajvide Lindqvist för att därigenom försöka redogöra för 

varför texterna skrämmer oss. De texter som jag har valt att analysera är Låt den rätte komma 

in, Hanteringen av odöda samt novellen ”Gräns”. Som blivande gymnasielärare i svenska och 

samhällskunskap är jag även intresserad av att utforska om det finns någon samhällskritik i de 

valda texterna av Ajvide Lindkvist. I kursplanen för svenska 2 på gymnasiet står det att 

eleverna ska kunna se hur skönlitteratur och utvecklingen i samhället förhåller sig till 

varandra.  

 

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

(Lgy11)
1 

 

Med detta i åtanke avser jag att studera om Ajvide Lindqvist problematiserar den 

socialdemokratiska idén om ett folkhem. Detta då min uppfattning är att Ajvide Lindqvist 

bygger upp skräcken genom att under ytan framföra en viss kritik mot folkhemsdiskursen. Per 

Albin Hansson, Sveriges före detta statsminister myntade 1928 begreppet folkhem, vilket kan 

symboliseras utifrån ett antal önskade ideal:  

 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några 

                                                 
1 Skolverket. Läroplan,examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011:169. 
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privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ena ner på den 

andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och 

plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet [....] Skall 

det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala 

omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de anställda beredas andel även i den 

ekonomiska förvaltningen, demokratin genomföras även socialt och ekonomiskt. (Per Albin 

Hansson 1928) 

 

Folkhemmet var en socialdemokratisk vision under framförallt tiden mellan 1930 och 1960. 

Diskussionen om en välfärdsstat och dess medborgerliga fostran var född. Allt sedan dess har 

en diskussion om det svenska folkhemmet pågått, även om själva ordet folkhem idag kan 

kännas en aning förlegat verkar folkhemsidealen fortfarande vara en aktuell diskurs i 

samhället. Jag kommer i min uppsats studera folkhemsidealet i tre av skräckförfattaren Ajvide 

Lindqvists texter, för att därigenom se i vilken mån Ajvide Lindqvist kritiserar det svenska 

samhället. Jag kommer i min analys utgå ifrån ett antal ord som har stor betydelse för 

folkhemstanken. De nyckelord jag kommer att utgå ifrån är således trygghet, likhet, 

gemensamhet, och framtidsoptimism. Jag vill genom denna uppsats presentera ytterligare en 

röst i debatten om att det går att läsa in samhällskritik i populärlitteraturen då det finns de som 

fortfarande hävdar att populärlitteratur är detsamma som skräplitteratur.  Magnus Person 

hävdar i Populärkulturen och skolan att begreppet populärlitteratur både kan innebära något 

omtyckt och folkligt samtidigt som en del förknippar populärlitteraturen som något utslätat 

och utan djup.
2
 I likhet med Persson skriver Anders Öhman i Populärlitteratur att en del av 

den kritik som har riktats mot populärlitteraturen är att den är onyttig, lättåtkomlig, 

passiviserande samt högst omoralisk och förleder framförallt ungdomar negativt.
3
 Gränserna 

för vad som publiceras inom populärlitteraturen prövas och flyttas ständigt och det som för ett 

antal år sedan var helt otänkbart att läsa är idag vardagsmat. Med andra ord kan sägas att 

denna litterära genre bara ökar.
4
 Öhman menar dock att klyftan mellan populärlitteratur och så 

kallad fin litteratur inte är lika tydlig idag.
5
  Det är inte längre självklart hur det kategoriseras, 

vilket Öhman menar beror på det ökade utbudet av nya medier. Han menar att när film och 

datorspel blev populärt bland ungdomarna minskade vissa bibliotekarier och lärares negativa 

                                                 
2 Persson, Magnus Populärkulturen och skolan 2000:22. 

3 Öhman, Anders. Populärlitteratur, de populära genrernas estetik och historia 2002:9. 

4 Boëthius, Ulf. “Populärlitteraturen – finns den?”: Brott, kärlek, äventyr. Texter om 

populärlitteratur, red.: Dag Hedman. Studentlitteratur: Lund. (s. 17-34) 1995:17. 

5 Öhman, Anders.”Berättelserna och populärkulturen” I: Ungdomskulturer - äger eller suger? : möjliga möten 

inom svenskämnet red: Ellvin, Madeleine & Holmbom,  Lena. Stockholm : Svensklärarföreningen. (s.93-106) 

2008:93. 
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inställning till populärlitteratur.
6
 Samtidigt poängterar Öhman att klyftan inte har försvunnit 

helt då det fortfarande finns många som föraktfullt rynkar på ögonbrynen åt vissa författare.
7
 

Simon Lindgren skriver i Populärkultur från 2009 att en populärkulturell text kan förmedla en 

mängd teoretiskt möjliga betydelser.
8
 Jag kommer i min analys att utgå ifrån Lindgrens tankar 

om att en text kan studeras utifrån berättelsens centrala handling samtidigt som det går att 

finna viktiga underliggande stereotyper som är viktiga att problematisera i populärlitteraturen. 

Jag har allt sedan unga år läst en del skräcklitteratur och har alltid fascinerats av vad det är 

som skrämmer oss. Därför vill jag som blivande svensklärare studera varför man skulle kunna 

använda exempelvis skräckgenren mer i undervisningen.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ajvide Lindqvist gestaltar det svenska 

samhället i Låt den rätte komma in, Hanteringen av odöda och ”Gräns” samt vad det är som 

skrämmer oss i dessa böcker. Jag gör detta med utgångspunkten att det går att läsa in en del 

samhällskritik i populärlitteratur. Mot bakgrund av mina resultat vill jag föra en anslutande 

diskussion om vilken funktion skräcklitteratur kan ha i skolsammanhang. 

 

 Vad är det egentligen som skrämmer oss i Låt den rätte komma in, Hanteringen av 

odöda och”Gräns”.  

 Vilken samhällskritik går att finna i Låt den rätte komma in, Hanteringen av odöda 

och ”Gräns”.  

 

1.3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer jag att belysa lite av den forskning som tidigare har gjorts inom det 

aktuella området för denna uppsats. Jag har valt att inte fokusera den breda forskningen kring 

populärlitteratur och skräckgenen, detta då jag anser att det saknar relevans för den studie som 

innefattar en rad närläsningar av texter av en enda specifik författare. 

 

1.3.1 Skräckgenren 

Det finns en relativt stor bredd på litteraturforskning kring skräckgenren, både vad gäller 

                                                 
6 Öhman. 2008:95. 

7 Öhman. 2008:97. 

8 Lindgren, Simon. Populärkultur: Teorier, Metoder och Analyser. Malmö: Liber. 2009:75.  
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svensk- och engelskspråkiga verk. Den svenska forskningen finns framför allt i antologier 

som diskuterar skräcklitteraturen och dess historia. Ett sådant exempel är Rikard Berghorn 

och Annika Johanssons Mörkrets mästare: skräcklitteraturen genom tiderna.
9
 Anders Öhman 

skriver i Populärlitteratur att det gemensamma draget för skräckgenren oftast är att den 

innehåller miljöer och karaktärer som inte är realistiska och där det kan råda en viss tvekan 

om huruvida karaktärerna existerar i den riktiga världen. På 1700-talet blev skräckgenren 

populär i västvälden men Öhman menar att den härstammar från långt tidigare då genren 

förekom i muntligt berättade sagor och ballader. Öhman hävdar att skräcken redan från början 

byggde på irrationella krafter i samhället.
10

 Yvonne Leffler har skrivit Skräck som fiktion och 

underhållning där hon går igenom en del av skräckgenrens historik och byggklossar.
11

 Bland 

annat menar Leffler att skräckgenren skiljer sig från andra genrer genom att den försöker 

framkalla en känslomässig upplevelse hos läsaren. I skräckgenren är det viktigt att läsaren blir 

engagerad i huvudkaraktärens öde och att läsaren därigenom delar dennes upplevelser och 

känsla av hot.
12

 Vidare lyfter Leffler fram den debatt som har pågått om skräckens skadliga 

effekter på sina läsare, där kritiker menat att de känslomässigt engagerande skildringarna av 

fasansfulla fenomen och våldshandlingar har bidragit till att skapa en omoral och aggressivitet 

hos sina läsare samt att skräcklitteraturen även kunde framkalla psykiska sjukdomar.
13

 Jonas 

Danielsson har skrivit en doktorsavhandling, Skräckskönt, där han studerar 

skräckfilmsgenren. Trots att Danielsson skriver om film väljer jag att lyfta upp honom här då 

jag anser att en del av hans slutsatser även går att koppla till litteraturen. Danielsson menar 

bland annat att skräck kan ses som en metafor för det oordnade och därför upplevas det som 

hotande. Skräck spelar ofta på de gränsområden som den offentliga kulturen försöker 

kontrollera.
14

 

 

1.3.2 Ajvide Lindqvist 

Berghorn och Johansson ger ett kort författarporträtt av Ajvide Lindqvist men poängterar 

samtidigt att det inte finns speciellt mycket svensk skräcklitteratur som riktar sig mot vuxna 

                                                 
9 Berghorn, Richard & Johansson, Annika. 2006. Mörkrets mästare: Skräcklitteratur genom tiderna. Lund: BTJ 

Förlag. 

10 Öhman. 2002:77–78. 

11 Leffler, Yvonne. 2001. Skräck -som fiktion och underhållning. Lund: Studentlitteratur. 

12 Leffler. 2001:55. 

13 Leffler. 2001:130. 

14 Danielsson, Jonas. 2006. Skräckskönt : om kärleken till groteska filmer - en etnologisk 

studie. Umeå: Bokförlaget h:ström. 2006:31. 
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läsare.
15

 Förutom detta utgörs den forskning jag kunnat finna om Ajvide Lindqvist främst av 

några kandidatuppsatser som analyserar enstaka böcker författade av honom. Det finns 

framförallt en del uppsatser som behandlar vampyrboken Låt den rätta komma in.  Bland 

annat har Kristina Andersson skrivit ”Den okönade vampyren i John Ajvide Lindqvists 

alternativa skräckroman” (2007), där hon främst fokuserar på att diskutera Elis (vampyren) 

könstillhörighet utifrån ett queer-perspektiv, vidare analyserar hon valet av titel på boken och 

hur den förhåller sig till skräckgenren.
16

 Anna Jalonen har även hon skrivit en uppsats om 

”Låt den rätta komma in, i Skapandet av skräcken” (2010) analyserar hon vilka medel Ajvide 

Lindqvist använder för att skapa skräck och hur detta förmedlas till läsaren, samtidigt studerar 

Jalonen hur Ajvide Lindqvists vampyr ”Eli” skiljer sig från den traditionella vampyren.
17

 

Janna Björklund har i ”Liten och oskuldsfull men ändå så skräckinjagande” (2013) studerat 

tre böcker av Ajvide Lindqvist med fokus på hur barnkaraktärerna skildras.
18

 

  

                                                 
15 Berghorn, och Johansson. 2006 

16
 Andersson, Kristina. (2007) ”Den okönade vampyren i John Ajvide Lindqvists alternativa skräckroman: Låt 

den rätte komma in.” Högskolan i Halmstad.  
17

 Jalonen, Anna. (2010) ”Skapandet av skräcken: John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in.” Högskolan 

Dalarna.  
18

 Björklund, Janna. (2013) ”Liten och oskuldsfull men ändå så skräckinjagande: En komparativ studie av 

barnkaraktärer i John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in, Människohamn och Lilla stjärna”. 

Högskolan i Gävle.  
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2.  Teoretisk utgångspunkt 

Jag vill i min uppsats läsa Ajvide Lindqvists texter som ideologikritiska och därigenom 

försöka se hur han på olika sätt problematiserar folkhemsidealen. Jag ämnar undersöka detta 

genom att använda mig av Lindgrens ideologiteori samt Danielssons tolkning av Bachtins 

Karnevalperspektiv.  

 

2.1. Ideologiteori 

Jag kommer i min uppsats att använda mig av Simon Lindgrens resonemang om ideologier 

för att därigenom studera vilken samhällskritik som Ajvide Lindqvist framför.  Lindgren 

hävdar att begreppet ideologi är ett av de mest centrala begreppen att använda när det kommer 

till att studera populärkultur. Han gör gällande att ideologi kan sägas beskriva ett sätt att se på 

den värld vi befinner oss i, och hur vi förstår vår egen relation till omgivningen. När vi 

betraktar vårt omgivande samhälle utgår vi ifrån en rad olika föreställningar och idéer.  

Lindgren poängterar dock att ideologier inte är en återspegling av verkligheten utan att 

ideologier formar det sätt vi uppfattar verkligheten och vår omvärld på.
19

 Lindgren hävdar att 

de idéer som finns i vårt samhälle är organiserade i en förutbestämd ordning för att därigenom 

passa den rådande samhällsstrukturen. Ideologin har till funktion att reproducera de rådande 

sociala förhållandena i vårt samhälle, detta genom att styra människornas tankar och 

beteenden genom att plantera in den förkunskap som individen behöver för att de sociala 

förhållandena ska fortsätta fungera på det önskvärda sättet.
20

 Lindgren dröjer vid den 

dominerande ideologi vilket utgörs av den världsbild som har störst påverkan på hur alla i ett 

visst samhälle ser på omvärlden. Det finns dock även andra ideologier bredvid den 

dominerande ideologin, vilka utgörs av äldre tankesätt eller nya idéer om hur man bör 

betrakta världen, tankesätt som inte anses vara av den rådande normen och därför inte anses 

fullt acceptabla. Ideologibegreppet kan sägas vara ett sätt att beskriva olika maktstrukturer i 

ett samhälle.
21

 Detta då den dominerande gruppen i samhället försöker ta kontrollen över den 

rådande ideologin. Ingen grupp kan ha makten över staten utan att inneha den rådande 

ideologin i statsapparaterna, det vill säga kyrkan, skolan, politiken, kulturen, familjen och 

media. Det är inom framförallt media och kultur som populärkulturella texter har en roll att 

                                                 
19

 Lindgren. 2009:77. 
20

  Lindgren, Simon. Populärkultur: Teorier, Metoder och Analyser. Malmö: Liber. 2006:166. 

21 Lindgren. 2009:77. 
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spela.
22

  Lindgren menar att det inom ideologierna finns en rådande struktur som dels utgörs 

av värderingar men även av språket och andra symboler och tecken.
23

 Samtidigt framhåller 

Lindgren att en ideologi är materiell genom att den upprätthålls genom handlingar, ritualer 

och konventioner. Därigenom kan populärkulturella texter anses vara av sådan praktik då de 

ger ideologin en materiell existens.
24

 I textanalyser inom ideologiteorin studeras oftast den 

process som leder fram till en individs sociala status. Det innebär att när individerna i 

samhället förstår en text är texten inte bara begriplig utan individen blir samtidigt delaktig i 

reproduktionen av den rådande ideologin, då en acceptans utan ifrågasättande av ideologin har 

skapats.
25

 Lindgren lyfter fram termen Hegemoni, vilket betyder den moraliska och 

intellektuella makten, och hävdar att den ledande gruppens intressen görs till universella 

intressen som därigenom anses vara av hela samhällets intresse och därför tillåts stå som 

självkara och utan att problematiseras. Populärlitteraturen kan därför ses som ett medel för att 

sprida den önskade ideologin alternativt kan den användas för att ifrågasätta den rådande 

ideologin.
26

 

 

Jag kommer i min analys studera den rådande ideologin utifrån tanken om det svenska 

folkhemmet, och för att kunna undersöka huruvida Ajvide Lindqvist framför kritik mot det 

socialdemokratiska folkhemmet har jag i den här uppsatsen valt att utgå från Per Albin 

Hanssons folkhemstal, vilket finns citerat i inledningskapitlet under rubrik 1.1 Bakgrund. Jag 

har således utifrån min tolkning av folkhemsidealet plockat ut några nyckelord som jag 

kommer att utgå ifrån för att underlätta min analys av Låt den rätte komma in, Hanteringen av 

odöda samt ”Gräns”. De ord från folkhemsdiskursen som jag har utgått från är trygghet, 

likhet, gemensamhet, och framtidsoptimism. 

 

2.2. Karnevalperspektivet 

Jag kommer även att utgå ifrån Bachtins karnevalsperspektiv utifrån Danielssons tolkning. 

Karnevalperspektivet kan beskrivas som ett verktyg för att analysera hur normer och 

värderingar ifrågasätts. Det är framförallt två teman ur karnevalperspektivet som jag kommer 

uppehålla mig vid och använda i min studie. De teman jag avser använda är ”det groteska” 

och ”den uppochnervända världen”.”Det groteska” kan ses som en kritik mot samhällets 

                                                 
22

 Lindgren. 2006:166. 

23Lindgren. 2009:78. 
24

 Lindgren. 2006:166. 
25

 Lindgren. 2006:166f. 
26

 Lindgren. 2006:168. 
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normer då den ifrågasätter det som är avvikande genom att spela på våra rädslor och känslor. 

”Den uppochnervända världen” kan kortfattat sägas innebära en omvänd spegling av 

verkligheten där det sker ombytta roller inom betydande maktpositioner. Karnevalperspektivet 

framkallar därigenom skratt inför det annorlunda maktscenariot samt en skräck inför det 

avvikande. Karnevalperspektivet verkar därför ideologikritiskt och kan användas som ett 

instrument för att motverka den invanda ”hegemonin”, som Lindgren beskriver (se kap. 2.1).  

 

Inom Karnevalperspektivet ses karnevalen som något oordnat och öppnar därigenom upp för 

alternativa lösningar i den ordnade världen. Detta eftersom att det är vanligt att man inom 

skräck vrider och vänder på de rådande ideal och normer som finns i samhället.
27

 

 

Karnevaldeltagarna blir i Bachtins analys till ett slags turister, frigjorda från det egna samhället. 

Karnevalen i sig blir en arena där deltagarna tillåts att driva med och ifrågasätta etablerade 

normer.
28

 

 

Jag kommer använda mig av karnevalperspektivet i min uppsats då jag avser att analysera vad 

det är som gör Ajvide Lindqvists verk så skrämmande. De centrala begrepp från 

Karnevalsperspektivet som jag anser vara av värde för min uppsats är ”Det groteska” vilket 

avser den mänskliga kroppen. Danielsson skriver att Bachtin lägger stor vikt vid den groteska 

kroppen, vilken kan sägas vara allt som inte ryms i våra skönhetsideal. Den groteska kroppen 

är i ständig förändring och saknar kontroll. Det groteska innebär kroppsliga begär och 

avvikelser som tenderar att leda till förfall och saknaden av kontroll. Något som hör till den 

groteska kroppen är olika former av kroppsvätskor, ljud, dofter, begär och behov. Sex, 

frosseri, pruttar, hudutslag och snor tillhör därmed den groteska kroppen enligt Danielsson.
29

 

Enkelt uttryckt är den groteska kroppen allt det vi försöker skydda våra kroppar mot för att 

passa in i dagens rådande ideal. Danielsson påpekar att man genom att studera olika tiders 

kroppsideal och den tidens groteska kroppar kan påvisa olika synsätt på människans 

existens.
30

 Det andra begreppet som jag kommer att använda mig av i min analys är ”Den 

                                                 
27

 Danielsson. 2006:31. 

28Danielsson. 2006:26. 

29 Danielsson. 2006:27. 
30

 Danielsson. 2006:27. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

uppochnedvända världen” vilken utmanar de rådande ideologierna och det vi uppfattar som 

sant.
31

 Det har i alla tider varit populärt att bli underhållen av skådespel med en omkullkastad 

världsordning och Danielsson menar att det idag är underhållande att se på män som klär sig i 

kvinnokläder eller då det görs satir på offentliga personer med en maktposition i samhället. 

Den ironiska infallsvinkeln här fyller funktionen av att skrattet ses som en motvikt mot den 

rådande och officiella världen. Den uppochnedvända världen ger utrymme att ifrågasätta de 

rådande värderingar som samhället bygger på då den uppochnedvända världen visar på dess 

bräcklighet och ifrågasätter om dess ideal och värderingar verkligen är de korrekta.
32

  

  

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

31 Danielsson. 2006:28. 
32

 Danielsson 2006:29. 
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3. Metod och Material 

3.1. Tillvägagångssätt 

Jag kommer i den här uppsatsen att använda mig av en traditionellt hermeneutisk metod som 

innefattar en rad kvalitativa närläsningar. I mina närläsningar av enskilda textavsnitt prövar 

jag om Ajvide Lindkvist utmanar hegemonin och den bestående ideologin genom att använda 

sig av karnevalperspektivet och därigenom spela på det groteska och den uppochnervända 

världen i sina skräcktexter.    

 

3.2. Avgränsning och urval 

Mitt syfte med denna uppsats är att studera hur skräcklitteratur kan ses som samhällskritik. Då 

skräckgenren är stor behövde jag i min studie avgränsa mig och bestämde mig därför för att 

enbart studera svensk skräck, och primärt valde jag att enbart analysera verk från en 

författare. Jag valde dock att genomföra analysen på flera verk av författaren för att 

därigenom öka mina möjligheter att komma fram till sannolika slutsatser. Jag har valt ut tre av 

Ajvide Lindqvists verk för analysen. Jag valde att fokusera på två romaner och en novell då 

jag anser att jag genom att analysera tre texter får en bra överblick som gör att jag kommer 

kunna se skillnader och likheter samt kunna dra slutsatser om där finns någon samhällskritik i 

texterna samt varför vi blir skrämda. Jag valde två romaner och en novell då Ajvide Lindqvist 

har gett ut både romaner och noveller. Det texter som jag valde var således Låt den rätte 

komma in, vilken är Ajvide Lindqvists debutroman från 2004. Hanteringen av odöda, vilken 

är Ajvide Lindqvists andra bok som gavs ut 2005. Slutligen valde jag en novell, ”Gräns”, från 

novellsamlingen Pappersväggar vilken utkom 2006.  

 

3.3 Material  

Här kommer jag kort att presentera handlingen i de tre verk som jag har valt att analysera i 

den här uppsatsen.  

 

3.2.1 Låt den rätta komma in 

Låt den rätte komma in är Ajvide Lindqvists debutroman från 2004. Bokens handling utspelar 

sig i en Stockholmsförort och kretsar kring tolvårige Oskar, en kille som inte har några vänner 

men som en dag möter Eli. Eli visar sig vara lite annorlunda och ganska snart står det klart att 
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Eli inte kan vistas i solljus och endast kan överleva om hon får äta människoblod. Eli lever 

med en äldre man, Håkan, ett förhållande där Håkan skaffar blod till Eli i hopp om att han en 

dag ska få sova med Eli. Oskar är mobbad i skolan och samlar på tidningsutklipp om diverse 

mord och drömmer om att en dag få hämnas på sina klasskamrater. Eli ger Oskar mer 

självförtroende att säga emot mobbarna som då blir ännu hårdare i sin behandling av Oskar, 

och Eli kommer till hans undsättning. Håkan misslyckas vid ett tillfälle i jakten på blod ha 

ihjäl en person då dennes vänner hinner komma till undsättning. För att inte Eli och Håkans 

identiteter ska röjas väljer Håkan att hälla syra i sitt eget ansikte. Boken avslutas med att Eli 

kommer och räddar Oskar från att dränkas i badhuset och Oskar slår följe med Eli och lämnar 

därför både familj och skola bakom sig samtidigt som han tar över som Elis nya 

blodleverantör. Värt att poängtera är att det i boken finns en bred samhällskildring då det finns 

en parallellberättelse om ett gäng alkoholister.    

 

3.2.2 Hanteringen av odöda 

Hanteringen av odöda kom 2005 och utspelar sig i Stockholm under en ovanligt varm 

sommar, värmeböljan påverkar alla elektriska maskiner såtillvida att de inte går att stänga av. 

Plötsligt vaknar alla personer som avlidit inom de två senaste månaderna i 

Stockholmsområdet upp och återvänder hem. Både myndigheter och privatpersoner står 

handfallna inför den nya situationen och frågan är varför och hur de döda har vaknat till liv. I 

boken får vi lära känna David vars fru precis råkat ut för en bilolycka och som är den första 

avlidna personen som vaknar upp och dessutom den enda avlidna som kan föra någon form av 

konversation. Läsaren får även bekanta sig med Mahler, en pensionerad journalist vars 

barnbarn nyligen har blivit begraven på en kyrkogård i Stockholm. Elvy har även hon precis 

varit på begravning då hennes senile man gått bort. Flora är Elvys barnbarn och de två har en 

god relation då de båda har en förmåga att uppfatta övernaturliga väsen. När de avlidna 

vaknar kämpar David för att få träffa och prata med sin fru och protesterar mot 

myndigheternas vilja att utföra experiment på henne.  Mahler är en av de första som får reda 

på att de avlidna vaknat tack vare en källa inne på Danderyds sjukhus, Mahler beger sig därför 

direkt till kyrkogården där han gräver upp sitt barnbarn som visar sig ha vaknat upp från det 

döda. Elvys senile och avlidna man återvänder hem och både Elvy och Flora kan känna och 

läsa av andevärldens röster utan att riktigt veta vad det innebär. De levande börjar höra alla 

levande människor och djurs tankar så fort de är i närheten av de odöda. Det som är intressant 

är att av de odöda som läsaren får följa närmast är det tre generationer som återspeglas. Det 
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lilla barnet -Mahlers barnbarn, den unga mamman – Davids fru och den äldre mannen –Elvys 

man och Floras morfar. Därmed återuppstår en avliden ur alla livets faser.  

 

3.2.3 ”Gräns”  

”Gräns” är en novell ur novellsamlingen Pappersväggar som utkom 2006. ”Gräns” utspelar 

sig på den svenska landsbygden nära en färjeterminal där Tina arbetar som tulltjänsteman. 

Tina är oerhört duktig på att avslöja folk som har något att dölja. När Vore passerar tullen är 

Tina övertygad om att han döljer något men hon kan inte bevisa vad. Tina känner ofta att hon 

inte riktigt passar in någonstans men har accepterat livet som det är, hon lever ett till synes 

normalt liv. Vore dyker upp ett flertal gånger i Tinas närhet vilket förvirrar henne och 

ifrågasätter hennes egen världsbild. Vore visar Tina en ny värld, där det visar sig att det finns 

en naturlig anledning till att Tina fungerar och känner som hon faktiskt gör. Det dröjer inte 

länge förrän Tina får reda på att hon egentligen inte är en människa utan att hon i själva verket 

är ett troll.  
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4. Analys 

Jag kommer här att analysera tre verk av John Ajvide Lindqvist: Låt den rätta komma in, 

Hanteringen av odöda och ”Gräns”. Mitt fokus kommer ligga på vad det är som egentligen 

skrämmer oss och varför det har den effekten på oss samt vilken samhällskritik som Ajvide 

Lindqvist framför. Jag kommer löpande lyfta fram citat ur texterna som därigenom får utgöra 

exempel och en grund för analysen. Analysen är uppdelad i olika under rubriker som bygger 

på mina teoretiska utgångspunkter (Kap. 2.). 

 

4.1. Karnevalperspektivet - Tabun och normer som skrämmer oss 

Här kommer jag gå närmare in på hur Ajvide Lindqvist använder Karnevalperspektivet med 

hjälp av det groteska och den uppochnedvända världen.  

 

4.1.1. Det groteska 

Det genomgående temat i Ajvide Lindqvist böcker är att leka med tabun och normer. Jalonen 

kommer i sin analys av Låt den rätta komma in fram till att Ajvide Lindqvist gärna skriver 

skräck utifrån avvikelser från den normala människokroppen. Han använder gärna 

deformerade kroppar, kroppsvätskor, lukter och sexuella avvikelser när han skapar skräcken 

och det som läsaren ska frukta.
33

 Även om Jalonen enbart har baserat sin analys på Låt den 

rätta komma in stämmer hennes slutsatser in på både Hanteringen av odöda och ”Gräns”. Det 

är ständigt kroppen som står i fokus, mänsklig som omänsklig, men ändå den levande 

människokroppen.  

 
Ajvide Lindqvist använder sig av kroppsvätskor i sina texter, vilket är ett drag ur 

Karnevalperspektivet och ”det groteska”. I Låt den rätte komma in är det framför allt Eli 

(vampyren) som är den avvikande, Eli har inget definierbart kön, lever på blod och som Oskar 

uttrycker det luktar Eli konstigt.   

 

Skyltdockan stank. Tvättar hon sig inte? Men lukten var värre än bara gammal svett. Det var mer 

som lukten när man tar bort bandaget från ett sår som blivit infekterat. Och hennes hår…[…] 

hennes hår var alldeles geggigt och låg på huvudet i tovor och klumpar. Som om hon haft lim 

eller… lera i det. Medan han studerade flickan råkade han dra in luft genom näsan, och en 

                                                 
33 Jalonen. 2010:16. 
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kräkimpuls kittlade i halsen.
34 

 

Oskar ser Eli som en skyltdocka vid deras första möte, vilket redan här ger läsaren en 

indikation om att Eli inte är en verklig människa utan avviker från det normala. Det är dock 

inte enbart Eli som har avvikande drag, då det framgår att Oskar har inkontinensproblem. 

 

Snabbt drog han ur kalsongerna fram Pissbollen, en skumgummibit stor som en mandarin som han 

klippt till ur en gammal madrass, med ett hål där han stack in snoppen. Han luktade på den. Jodå, 

nog fan hade han pissat på sig lite. […] Inkontinens. Det hette så. Hade läst om det i en broschyr 

han smugit åt sig på apoteket. Mest något som gamla kärringar hade. 
35

 

 

Oskars inkontinens visar på hur Ajvide Lindqvist använder sig av kroppsvätskor i sina 

gestaltningar av karaktärer. Oskars inkontinens problem stämmer väl in med Danielsson 

resonemang om att exempelvis toalettpapper vid byxlinningen eller en våt fläck i området 

kring skrevet är något som ses som löjeväckande och opassande, de kroppsutsöndringar som 

sker bakom toalettens stängda dörr är högst privata och avsedda att stanna där inne.
36

 Oskars 

inkontinensbesvär är där med högst pinsamma och försätter honom i en utsatt position som får 

läsaren att sympatisera med honom. I Hanteringen av odöda får vi möta kroppsliga avvikelser 

i de odöda, som när de vaknar upp befinner sig i olika faser av förruttnelse. Vi får även i 

denna bok ta del av olika kroppsvätskor, bland annat då Mahler ska försöka göra Elias, en 

odöd, lite mer mänsklig, och vill få ut de gaser som bildats i Elias mage då hans kropp har 

börjat brytas ner.  

 

Han la sin hand mot Elias mage och tryckte lätt. När inget hände tryckte han lite hårdare. Magen 

gav efter och ett pruttande hördes. Han tryckte mer. Pruttandet fortsatte, som när man långsamt 

släpper luft ur en ballong; en ljusbrun vätska rann ur ändtarmen, sökte sig ner mot badkarets utlopp 

och en lukt steg ur badkaret som tvingade Mahler att vrida sig ett halvt varv, öppna toaletten och 

kräkas.
37

 

 

Att det är personer som tidigare har avlidit och som befinner sig i olika stadier av förruttnelse 

i Hanteringen av odöda är ingen slump då, som Danielsson belyser, åsynen av dessa groteska 

kroppar är något som påminner om vår eget öde.
38

 Med andra ord kan sägas att det groteska 

                                                 
34

 Ajvide Lindqvist, John. Låt den rätte komma in. Ordfront: Stockholm. 2004:53. 

35 Ajvide Lindqvist. 2004:12. 

36 Danielsson. 2006:90. 

37 Ajvide Lindqvist, John. Hanteringen av odöda. Ordfront: Stockholm. 2005:124-125. 

38 Danielsson. 2006:91. 
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har en äckelframkallande effekt och att det är äcklet som frammanar känslor av skräck. Då 

den sönderfallande kroppen påminner om vår egen dödlighet och vårt öde är det äckel som vi 

känner inför olika kroppsvätskor och avvikelser en förnimmelse av vad som väntar oss, därför 

är det lätt att känna en rädsla i samband med läsningen av Ajvide Lindqvists texter.  

 

En annan aspekt är hur vi kommunicerar med varandra.  I Låt den rätte komma in häller 

Håkan, den man som Eli lever ihop med, vid ett tillfälle syra över sitt ansikte för att göra det 

omöjligt för polisen att identifiera honom. Ansiktet är en viktig del i vår kommunikation och 

genom att göra Håkans ansikte deformerat och oidentifierbart bygger Ajvide Lindqvist upp en 

fasa hos läsaren genom att det avviker från det normala. Människan är beroende av att kunna 

kommunicera med varandra och när våra vanliga kommunikationsvägar försvinner skapar det 

en oro och en skräck i oss då vi får svårt att läsa av vår omvärld. I Hanteringen av odöda ser 

inte ögonen på de odöda ut som de levandes ögon. Det finns ett antal beskrivningar av de 

odödas ögon, här är ett exempel: 

 

Det går inte att beskriva ett mänskligt öga; alla datorsimuleringar blir spöklika, målningar och 

foton accepteras bara därför att vi vet att det är frusna ögonblick. Ett levande öga kan inte 

beskrivas eller återges. Men vi vet bara alltför tydligt när det inte är där. Hennes öga var dött. En 

mikroskopiskt tunn hinna av grått låg över det, det kunde lika gärna ha varit en stenmur. Hon var 

avstängd, inte här.
39 

 

Det mänskliga ögat är en viktig del i vår kommunikation med varandra och det Ajvide 

Lindqvist gör här är att ta bort ögats funktion, när kommunikationen därigenom inte fungerar 

genom verken ögon eller tal, de odöda saknar nästan helt förmågan att tala, skapar det en 

rädsla och oro då det skapar problem för oss att läsa av och förstå vår omvärld. Inte heller i 

denna bok är det enbart de omänskliga ”monstren” som har skrämmande avvikelser. Utan här 

får vi även bekanta oss med Elvy och Flora, som har en förmåga att uppfatta och läsa av andra 

på ett näst intill onaturligt sätt.  

 

Vittringen hade hos de båda kommit in i livet i de tidiga tonåren, och Floras plåga kom ur samma 

källa som Elvys hade gjort: hon kände människor alltför väl. Vittringen sa henne exakt hur det stod 

till med personerna runt omkring henne, och hon kunde inte acceptera lögner.
40

  

 

Även det faktum att en annan person kan läsa ut vad du själv känner utan att du har valt att 

                                                 
39 Ajvide Lindqvist. 2005:47. 

40 Ajvide Lindqvist. 2005:43. 



17 

 

delge denna person det, ses som skrämmande. Detta då vi själva vill behålla kontrollen över 

våra känslor och tankar. Även de levande människorna får ta del av Elvy och Floras 

avvikande förmågor när de kommer nära de odöda, då de levande får förmågan att läsa 

varandras tankar, vilket ställer till med en hel del bekymmer och orosmoment i berättelsen.  

Ajvide Lindqvist experimenterar här med tanken om vad som skulle kunna hända om 

forskningen löser gåtan med hur vår mänskliga hjärna fungerar.  Även den novell, ”Gräns”, 

som jag valt att analysera bygger på avvikelser från den mänskliga kroppen. I ”Gräns” visar 

sig det avvikande i en person, Tina, med ett övernaturligt sinne för att avslöja huruvida 

personerna hon möter döljer något eller inte, vilket gör henne exemplarisk på sitt jobb som 

tulltjänsteman. Alla som vill dölja något känner en rädsla för att Tina ska avslöja dem. Även 

här kan Tinas övernaturliga förmåga anses skrämmande då en persons djupaste hemligheter 

lätt skulle kunna avslöjas. Ajvide Lindqvist börjar novellen med att beskriva till synes helt 

vanliga människor och situationer men där det senare framkommer att Tina inte är helt normal 

och att det är något som inte stämmer med henne. Det skapas därför en rädsla hos läsaren då 

Tina inte passar in i den traditionella normen.  

 

Den tredje och sista aspekten jag kommer att lyfta är sexuella avvikelser. I ”Gräns” 

förekommer det en sexuell avvikelse då det står klart att Tina och hennes man inte har sex 

med varandra då Tina upplevt en stor smärta då de försökt. Fram tills att Tina möter Vore är 

det egentligen inget konstigt eller skrämmande över novellen. Det är dock i mötet med Vore 

som Tinas avvikelser blir tydliga, både Tina och Vore är egentligen troll, och inte människor. I 

trollvärlden fungerar mannen som vi är vana att se kvinnan, det är mannen som till exempel 

föder barn, vilket innebär att Tina egentligen är en man. Det manliga könsorganet ligger 

inbäddat i kroppen då det inte används vilket får det att likna ett kvinnligt könsorgan. 

Danielsson hävdar att kropp och sexualitet är föremål för diskussion om vad äckel är då dessa 

faktorer är något som omgärdas av kulturella riktlinjer. Vidare menar Danielsson att kropp och 

sexualitet är starkt styrda av den samhälleliga diskursen om vad det innebär att vara människa. 

Beteenden som avviker från den rådande normen tenderar att väcka avsky och uppfattas som 

stötande. Människan anses vara ren och djuret ses som smutsigt, och avvikande sexuella 

beteenden passar således inte in i samhällsstrukturen då det anses vara djuriskt att ohämmat 

hänge sig åt kroppsliga begär. Ett avvikande beteende blir därför en påminnelse om att 

människan egentligen härstammar från djuret och i vår kultur råder det enligt Danielsson en 
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önskan om att upprätthålla en distinkt gräns till allt som har med djur att göra.
41

 I Låt den 

rätte komma in möts vi av en scen där Håkan köper sex av en ung pojke. Håkan känner redan 

från början att detta är fel och att han inte borde göra detta men någonting håller honom kvar 

och helt plötsligt befinner han sig i ett toalettbås med en elva-/tolvårig pojke som just ska till 

att börja en avsugning när Håkan hejdar honom.  

 

Något var fel med pojkens mun. Han la sin hand mot pojkens panna innan munnen nådde sitt mål. 

>>Your mouth?<< Pojken skakade på huvudet och tryckte sin panna mot hans hand för att fortsätta 

sitt arbete. Men nu gick det inte. Han hade hört talas om sånt här. Han sträckte ner tummen mot 

pojkens överläpp och drog upp den. Pojken hade inga tänder. Någon hade slagit eller dragit ut hans 

tänder för att göra honom bättre på sitt arbete.
42

 

 

Att köpa sex är något som är både tabubelagt samt förbjudet enligt svensk lagstiftning. Håkan 

som hela tiden känner att det är fel och att han inte borde göra det drivs ändå av en lust som 

gör att han väljer att stanna kvar, samtidigt beskriver han att han nästan hoppas på att han ska 

bli upptäckt och arresterad av en polis. Det är först när Håkan möts av pojkens mun som han 

tar sitt förnuft till fånga och avbryter situationen. Pojkens mun är avvikande från tanken om 

hur den mänskliga kroppen ska se ut och den avviker för att kunna tjäna i ett sexuellt syfte, 

vilket gör den både smutsig och djurisk. Håkan försätts därför i en situation där han genom sin 

lust att köpa sex har bidragit till att skapa detta djur som ses som både smutsigt och onaturligt. 

Denna scen framkallar således känslor hos läsaren som utgörs av en blandning av äckel, 

skräck och förnedring.  

 

Inom ”det groteska” kan avvikande människokroppar, kroppsvätskor, begränsade 

kommunikationsmöjligheter samt avvikande sexuella drag framkalla känslor av avsmak och 

äckel. Det som här äcklar oss blir samtidigt till en skräck därför att det ligger bortom vår 

kontroll och bryter mot de universella normer som vårt samhälle är uppbyggt av.  

 

4.1.2. Den uppochnervända världen 

 

Det är tydligt att Ajvide Lindqvist använder olika normer och värderingar i vårt samhälle för 

att därigenom bygga upp den fasa som läsaren får ta del av. En omkullkastad ordning som 

Ajvide Lindqvist experimenterar fram är könet och könstillhörigheten. Både i Låt den rätte 

                                                 
41

 Danielsson. 2006:89f. 
42

 Ajvide Lindqvist. 2004:42. 
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komma in och i ”Gräns” står könstillhörigheten i fokus. I Låt den rätte komma in är det Eli 

som gestaltar och ifrågasätter könstillhörigheten. Eli kan inte tillskrivas något kön, då hen 

saknar både det typiska manliga och kvinnliga könsorganet. Elis kön definieras i boken 

utifrån vem betraktaren är, då Eli anses vara en tjej enligt somliga karaktärer och kille i andra 

karaktärers ögon. Oskar antar att Eli är en tjej eftersom att Eli, vid deras första möte, har långt 

mörkt hår, är väldigt tunn och bär en rosa tröja. Elis rosa tröja speglar den stereotypa bilden 

av en kvinnlig tröja då killar sällan bär färgen rosa. Elis röst är dock betydligt mörkare än vad 

Oskar har föreställt sig och Eli är både starkare och vigare än vad som kan förväntas av en 

tjej. Att Eli dessutom har ett namn som är svårt att definiera som enbart kvinnligt eller enbart 

manligt förstärker förvirringen om vad Eli faktiskt är. Vid ett tillfälle frågar Eli om Oskar 

skulle tycka om Eli även om Eli inte skulle vara en tjej vittnar även det om att Elis 

könstillhörighet inte är självklar. Även i ”Gräns” står könstillhörigheten i fokus då Tina har 

uppfostrats som kvinna av människor. Tina tror därför att det är något fel på henne när hon får 

ont av att ha sex med sin man. Eftersom att sex ofta är tabubelagt att prata om håller Tina sina 

sexuella bekymmer för sig själv och accepterar därför det faktum att hennes man har sex med 

andra kvinnor istället. Så långt råder egentligen ingen oklarhet eller förvirring i texten 

angående Tinas egentliga kön, utan det är först när hon träffar Vore och han visar henne hur 

det egentligen är menat att hon ska ha sex som förvirringen uppstår. När sedan Tina får reda 

på att Vore är gravid med hennes barn sätts våra inlärda normer och värderingar på prov, här 

slutar Tina och Vore att vara mänskliga och blir avvikande från det mänskliga släktet och den 

tydliga gränsen mellan människa och djur blir otydlig. Att Ajvide Lindqvist i Hanteringen av 

odöda behandlar varelser som kan liknas vid zombier är inte någon slump. Danielsson menar 

att zombien är ett tydligt exempel på när gränsen mellan människa och djur suddas ut. 

Zombien är förkläd i en mänsklig kropp men styrs av begär och impulser som den inte kan 

förhindra medan människans psyke kan avstyra impulser som anses vara opassande.
43

  

 

I Låt den rätte komma in prövas maktförhållandena då Eli utåt sett är ett smalt, på gränsen till 

undernärt barn utan någon till synes makt. Eli innehar dock en ganska stor makt, då det är hon 

som dikterar villkoren i förhållandet med den äldre mannen Håkan.  

 
Han hade älskat den boken, använt den i undervisningen. Att läsa de inledande orden fick honom 

att längta efter en läsfåtölj. Och läsfåtöljen skulle stå i ett hus som var hans, ett hus fullt av böcker, 

han skulle ha ett arbete igen och han skulle och han ville. Men han hade funnit kärleken, och den 
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dikterade numera villkoren. Ingen fåtölj.
44

    

 

Håkan kan och får inte ha det livet han önskar då han lever med Eli. Att Håkan har valt bort 

det liv han egentligen önskat och dessutom begår brott i form av mord för att skydda Eli och 

ge Eli mat visar vilken makt Eli har över Håkan. Det är dock inte enbart över Håkan som Eli 

har makt, Eli dikterar villkoren för vem som ska få leva och dö då Eli i jakten på mat för sin 

egen överlevnad måste döda. Eli beskrivs i boken på ett nästan oskyldigt och sympatiskt vis 

som visar på det svåra i att kategorisera vad och vem som tillhör den goda respektive den 

onda sidan. Vem ska läsaren egentligen sympatisera med? Allt ställs på sin spets när 

mobbingen av Oskar går ett steg för långt och de killar som mobbar honom kommer till 

badhuset för att sätta honom på plats. Oskar är nära att mista livet då det inte är långt ifrån att 

mobbarna lyckas dränka Oskar. Eli kommer dock till undsättning och bemöter mobbarna med 

både våld och dödande, detta dödande sker dock för att rädda Oskar från att dö och därför 

ställs läsaren inför ett svårt dilemma, då det inte finns enbart ondska eller godhet i Eli utan där 

finns två sidor. Att publiken eller läsaren sympatiserar med den onda sidan har enligt 

Danielsson sina förklaringar då han hävdar att det kan vara mer fascinerande att hålla på det 

onda men även att det känns bra att heja på och sympatisera med en person som är på väg att 

utföra en hämndaktion eftersom att denne själv tidigare har blivit utsatt för någon form av 

hot.
45

 

 

4.2 Samhällskritik i Ajvide Lindqvists tre verk 

Här kommer jag först presentera en vidare analys om varje enskild text för att sedan diskutera 

folkhemskritiken närmare i en avslutande sammanfattning (Kap. 4.2.4).  

 

4.2.1 Låt den rätte komma in 

I Låt den rätte komma in möts vi av en stockholmsförort som andas miljonprogram och hopp. 

En förort där tankar om gemenskap och trygghet är byggklossar. Även om det utåt sett är ett 

lugnt och trevligt område finns det en problematik och otrygghet kring de enskilda 

personerna. Oskar är mobbad och ensam i skolan och verkar inte heller få så mycket stöd 

hemifrån. Med andra ord har samhället misslyckats med att skapa en gemenskap och trygghet 
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som Oskar känner att han får ta del av. När Eli sedan flyttar in i grannskapet förändras allt. 

Oskar får plötsligt en vän och vi lär därigenom känna Eli. Eli som visar sig vara en vampyr 

och måste ha människoblod för att kunna överleva visar sig begå handlingar som är 

oacceptabla i det svenska samhället. Men eftersom att vi får ta del av Elis tankar och känslor 

via Oskar skapas det ett känslomässigt engagemang hos läsaren som därigenom börjar 

sympatisera med även Eli. Leffler menar att vi upplever hotet genom huvudkaraktärens 

upplevelser. 
46

 Eftersom huvudkaraktären (Oskar) blir vän med Eli och Eli är snäll mot Oskar 

och hjälper honom i utsatta situationer kommer hotet som upplevs i boken snarare från de 

killar som mobbar och är elaka mot Oskar. I Låt den rätte komma in ställs den dominerande 

ideologin om rätt och fel mot en ung vampyrs levnadsöde. Jag vill därför hävda att Ajvide 

Lindqvist vill visa på att en person är mer komplex än dennes handlingar. Även en person som 

begått ett fel är en kännande person som kan ha tvingats in i en situation på grund av vissa 

omständigheter.  I slutscenen lämnar Oskar sin familj och skola för att istället få utlopp för 

den aggressivitet som han tidigare har lagt band på då normen i samhället inte tillåter ett 

aggressivt beteende. Oskar slår följe med Eli som precis har begått några brutala mord i 

badhuset, och Oskar kommer som Elis nye följeslagare få tjäna som blodinsamlare. Boken 

avslutas med att tåget lämnar centralen med Oskar och Eli ombord och de lämnar allt vad 

normalitet och folkhem heter bakom sig. Läsaren lockas här till att önska bokens 

huvudkaraktärer lycka till samtidigt som läsaren ler åt att det slutade lyckligt för Oskar då han 

äntligen slapp ifrån sina mobbare. Är det dock moraliskt rätt att sympatisera med de 

massmördare Eli och Oskar snart är?  

 

4.2.2 Hanteringen av odöda 

Hanteringen av odöda utspelar sig i ett samhälle som väl liknar det samhälle vi idag ser runt 

omkring oss. Det är dock min uppfattning att Ajvide Lindqvist bygger upp skräcken i boken 

genom att spela på det faktum att människorna inte har något att falla tillbaka på den dagen 

det oväntade sker. Bland annat diskuteras hur man ska behandla de odöda som nyligen har 

vaknat upp. De odödas tankeverksamhet verkar ha upphört och de kan därför inte ses som 

levande, samtidigt är de inte längre döda. Detta faktum ställer människorna inför ett svårt 

dilemma då de inte vet vilka rättigheter de odöda borde ha. Är det enligt lagen ok att utföra 

experiment och bedriva forskning på de odöda, har de drabbats av någon farlig smitta och 

borde isoleras från det övriga samhället eller har de rätt att ta del av samhällets tjänster så som 
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alla andra. Dessa frågor ställer likhets-, trygghets- och gemenskapsidealen på sin spets.  I och 

med frågan om vem som inte tillåts att inkluderas i ”alla” börjar den gamla folkhemstanken 

om att det i samhället ska råda likhet mellan alla problematiseras. Ajvide Lindqvist väljer att 

lyfta denna diskussion genom att använda sig av bortgångna nära och kära, vilket därigenom 

bidrar till att försvåra gränsdragningen. När en nära anhörig avlider uppstår en stor sorg och 

ett stort tomrum, många gånger önskas den döde tillbaka till livet av de levande, men Ajvide 

Lindqvist visar genom Hanteringen av odöda att det skulle kunna uppstå en hel del 

problematik som ruckar på den uppbyggda tryggheten i samhället om dessa önskningar slog 

in. Det märks även en hel del framtidsoptimism i Hanteringen av odöda då hela samhället 

hoppas på att man tids nog ska kunna inkludera de odöda i samhället igen. Att den 

medborgerliga fostran förväntas finnas är ett tydligt tecken i detta stycke: 

 

Det fanns grindar och vid varje grind stod fyra vakter. Även om de inte hade några gevär eller ens 

batonger utan förlitade sig på massans disciplin, var det svårt att se hur detta kunde vara Sverige.
47

  

 

Detta är ett citat hämtat från Hanteringen av odöd då stora folkmassor, vilka är anhöriga till 

de odöda, väntar på att få släppas in genom grindarna och för första gången få återse sina 

avlidna anhöriga. Det är många människor som trängs utanför grindarna och som i sin iver 

och desperation att få komma in har svårt att hålla sig till tåls, trots detta förlitar man sig helt 

på att massans disciplin inte ska äventyra säkerheten. Det som är mest slående enligt mig är 

dock att det är tydligt att människan inte har någon tro kvar att falla tillbaka på då balansen 

rubbas. Jag vill därför hävda att Ajvide Lindqvists främsta samhällskritik i den här boken är 

just den att vi idag lever på ett sätt som gör att vi inte har något att hålla fast i när det värsta 

tänkbara inträffar samt att folkhemsnormaliteten utgår från tanken att vi kan lösa alla problem 

bara vi ser till att göra det rationellt och tillsammans.  

 

4.2.3 ”Gräns”  

Handlingen i ”Gräns” utspelar sig på den svenska landsbygden inte långt från en mindre 

färjeterminal. Här går vi huvudsakligen möta två personer Tina och Vore, där det är Tina som 

står i centrum. Det står snabbt klart att Tina inte är som alla andra, men förutom att hon har en 

överdrivet bra förmåga att upptäcka om folk döljer något, får vi inte till en början veta vad 

som är avvikande med Tina. Det är först när hon möter Vore som det uppdagas att hon 
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egentligen är ett troll och inte en människa. En samhällskritik som Ajvide Lindqvist här tycks 

vilja förmedla är kritiken mot att alla ska vara gjutna i samma formar. Tina har under hela sitt 

liv känt att hon inte riktigt passar in i den värld hon lever i även om hon inte kan förklara 

varför hon känner att hon inte passar in. Som liten togs hon från sina biologiska föräldrar, 

vilka var troll, och placerades hos en människofamilj där hon uppfostrades att leva utifrån 

människovärldens dominerande ideologi. Att den rådande ideologin inte uppskattade 

avvikelser från det normala illustreras bland annat i följande passage:   

 

De hade nog vetat hur de skulle sköta sitt barn. Men tidigt sextiotal, social ingenjörskonst -leende 

mödrar i blommiga förkläden och rekordår, miljonprogram. Elda direkt på marken och ingen mat i 

skafferiet, om de ens hade ett skafferi. Sånt fick inte vara. Tina hade hört att man steriliserade folk 

långt in på sjuttiotalet. Var det det som hänt med hennes föräldrar? Mentalanstalt.
48

    

 

Det fanns således en rädsla i vårt samhälle för det som var avvikande och därför stördes den 

norm om likhet och gemenskap som man ville uppnå. Kritiken i denna text ligger i hur 

samhället behandlade avvikande individer i 1960-talets Sverige, då det enligt folkhemstanken 

om ett bättre hem för alla innebar övergrepp på alla dem som inte följde normen. Ajvide 

Lindqvist framför dock denna kritik genom att låta barnen till den drabbade generationen 

berätta historien. I Gräns ställs Tina inför ett dilemma där hon måste ta ställning till om hon 

vill att Vore ska berätta sanningen om vem hon egentligen är. Här finns det en viss rädsla och 

skräck från Tinas sida då hennes världsbild och ideologi riskerar att fallera då hon ställs inför 

ny fakta.  

 

... 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. Som du kanske inte vill känna till. Om du 

ska leva som du gjort.
49 

 

Detta är ett exempel på att vi människor riskerar att förlora vår trygghet om den ideologi som 

vi upplever som den sanna ersätts med en annan världsuppfattning.  

 

4.2.4 Sammanfattande diskussion kring folkhemskritik i Ajvide Lindqvist böcker 

 

I Låt den rätte komma in, Hanteringen av odöda samt ”Gräns” finns det en tydligt 

dominerande ideologi med normer och värderingar som kan anses utgöra en hegemoni. Jag 
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anser att den rådande ideologin i Ajvide Lindqvists texter bygger på det svenska folkhemmets 

ideal och värderingar men att Ajvide Lindqvist samtidigt problematiserar och kritiserar 

folkhemsidealen. Folkhemstanken är i stora drag att alla samhällets individer ska leva i en 

trygghet och gemenskap där det råder en klar framtidsoptimism och likhet för alla. I ”Gräns” 

får vi reda på att Tinas föräldrar blivit tagna för psykiskt sjuka då de avvek från den 

traditionella normen för hur man borde leva sitt liv. Detta fick till konsekvens att Tina 

placerades hos en fosterfamilj medan hennes föräldrar spärrades in på en institution. Jag vill 

hävda att Ajvide Lindqvist genom ”Gräns” vill ifrågasätta folkhemmets strävan efter total 

likhet i samhället. Denna likhetssträvan skildrar i ”Gräns” hur en familj tvingats till splittring, 

hur Tina får växa upp med en ständig känsla av att vara utanför och inte tillhöra den stora 

gemenskapen i samhället samt att två individer, Tinas föräldrar, blivit fråntagna rätten till sina 

liv. I Hanteringen av odöda visar Ajvide Lindqvist på en kritik mot folkhemmets 

framtidsoptimism då det verkar råda en norm om att allt löser sig bara alla handlar rationellt 

och gemensamt. Det finns en tydlig önskan i boken om att de odöda och de levande ska kunna 

leva tillsammans i samhället, dock är det tydligt att de odöda inte delar denna vision och 

därmed vägrar de också foga sig i den gemenskap som samhället vill eftersträva. De odödas 

uppvaknande inskränker dessutom på de levandes trygghet då ingen känner sig trygg i deras 

närhet. Vidare vill jag påstå att det finns ett tydligt samband med folkhemmets 

framtidsoptimism och att Ajvide Lindqvist vill visa att vi inte kan kontrollera vad som 

kommer ske i framtiden. I Låt den rätte komma in väljer Ajvide Lindqvist att skildra flera 

olika samhällsgrupper, där han dels återger den unge Oskars liv, en grupp alkoholister och en 

misslyckad lärare som kommit in på fel bana i livet då han förälskat sig i Eli. På detta sätt 

skildrar Ajvide Lindqvist tre olika perspektiv där den gemensamma nämnaren är utanförskap 

och utsatthet. Hur fungerar folkhemstanken om en trygghet för alla här? Oskar känner sig inte 

trygg i skolan där han får stå ensam mot sina mobbare, alkoholisterna står utanför samhället 

och dövar sina bekymmer med alkohol. Håkan är avstängd från sin lärartjänst och en 

undertryckt önskan om ett hus med massa böcker och flyttar runt från stad till stad för att 

undvika att bli upptäckt i sin jakt på blod till Eli. Var finns samhällets skyddsnät och 

undsättning för dessa individer? Deras levnadsöde utanför samhällets gemenskap har fått dem 

att tappa hoppet om den trygghet, gemenskap, och framtidsoptimism som folkhemmet så glatt 

utlovar. 
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5. Diskussion och slutsats 

Det som utgör de skrämmande elementen i Låt den rätte komma ni, Hanteringen av odöda 

och ”Gräns” är det sätt Ajvide Lindqvist väljer att vända på våra tabun och normer. Detta gör 

han genom att använda sig av Karnevalperspektivet där den mänskliga kroppen och dess 

utsöndringar får visa på kroppens förfall och orenhet. Att människokroppen är en gåta 

samtidigt som den har beskrivits som guds avbild och därigenom som en av de vackraste 

skapelserna, bidrar till att göra olika avvikelser från det normala till skrämmande då det 

påminner oss om vår egen dödlighet samt att vi inte är perfekta. Det är därför som Ajvide 

Lindqvists kritik mot några av de normer och värderingar vi har i samhället som blir 

skrämmande. Genom att använda det groteska temat inleder Ajvide Lindqvist en diskussion 

om våra rådande ideal och värderingars varaktighet och legitimitet. Eli i Låt den rätte komma 

in har inget definierbart kön vilket skapar en viss obehagskänsla då Eli inte kan kategoriseras 

in i ett givet fack. Genom att göra Eli könlös visar Ajvide Lindqvist hur beroende vi 

människor är att definiera andra utifrån deras könstillhörighet, vilket kan ses som ett inlägg i 

genusdebatten. Vad är det egentligen som bestämmer en människas genus? I Hanteringen av 

odöda riktas kritik mot våra kroppsideal. Där är det den deformerade och avvikande kroppen 

som väcker obehag. Det skulle i förlängningen kunna ses som en kritik mot hetsen att alla ska 

se ut på ett visst sätt, stöpta i samma form. Att de döda vaknar till liv igen kan även ses som 

en kritik mot människans strävan att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar. Vad skulle 

kunna bli konsekvenserna om man i framtiden kommer på ett sätt att läsa andra människors 

tankar? Vad händer den dagen forskningen kommer på ett sätt att undgå döden?  Att Tina i 

”Gräns” aldrig fryser på vintern, egentligen vill äta maskar och kan lukta sig till om någon 

döljer något är avvikande på ett sätt som gör att hon mer liknar ett djur än en människa. Detta 

skulle kunna symbolisera människans rädsla för att tappa fotfästet som människa då vi anser 

att vårt intellekt är större än djurens.  Ajvide Lindqvist vänder och vrider på olika 

maktscenarion och ger således makt till karaktärer som inte borde inneha makt. Den 

uppochnedvända världen och de ombytta maktförhållandena skapar en känsla av förlorad 

kontroll då vi inte känner igen och kan identifiera oss med de nya normgivande positionerna. 

Dock tror jag att det som är det mest skräckinjagande med Ajvide Lindqvist böcker är att de 

innehåller en viss realism som gör att det är svårt att slå ifrån sig rädslan med argument om att 

det bara är fiktion. Alla tre berättelser utspelar sig på typiska svenska platser som de allra 

flesta av oss kan relatera till. Texterna bygger i sin tur på normer och värderingar som är 

välbekanta för oss vilket gör det lite kusligt när dessa normer och värderingar bryts. Jag 
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menar att det framförallt är det som är bekant för oss som samtidigt blir obehaglig obekant i 

Ajvide Lindqvists texter och som skrämmer oss. Ajvide Lindqvist skriver till exempel aldrig 

ut ordet vampyr eller zombie i böckerna trots att de finns karaktärer som tydligt stämmer 

överrens med de egenskaper som är vida känt för vampyrer och zombies. Detta gör att 

distansen mellan ”monstren” och vi själva krymper och det skulle kunna vara realistiskt och 

ske i verkligheten. Att Ajvide Lindqvist texter innehåller en stor del realism är även Kristina 

Andersson inne på då hon hävdar att Ajvide Lindqvist i en intervju med Lina Kalmteg ska ha 

uttalat sig på följande sätt: 

 

Jag ville skriva en alternativ vampyrhistoria. Mycket av det jag har läst eller sett på film är 

antingen bara djupt romantiserat eller så är vampyrerna bara ondska. Det var aldrig någon egentlig 

realism i det vidriga det måste vara att vara vampyr. Att vara driven av det här behovet, att det 

enda sättet man kan leva är att skaffa blod […] Boken är i viss mån självbiografisk. Allt har hänt, 

fast på annat sätt. Ingen enstaka händelse har hänt mig, men andemeningen har hänt mig.
50 

 

Att Ajvide Lindqvist beskriver att boken i viss mån är självbiografisk visar att det finns en 

verklig realism i boken som skrämmer oss. Det är tydligt att det inte bara är den främmande 

varelsen som kan ses som skrämmande utan även människan själv, då hon upptäcker nya sidor 

hos sig själv. Det är egentligen i takt med att Tina, i ”Gräns”, upptäcker sin omänsklighet som 

berättelsen börjar bli skrämmande. Oskar, i Låt den rätte komma in, upptäcker att han bär på 

ett inneboende hat, ett hat som näst intill tycks tilltala Eli och därigenom ligger till grund för 

deras vänskap. Ajvide Lindqvist lyckas således bygga upp en skräck hos läsaren där det 

skrämmande inte innefattar enbart ondska. Det som är tydligt i de tre texter jag har valt att 

analysera är att det inte finns en sida som enbart kan ses som en god eller en ond sida utan det 

finns två sidor. Vilket tydligt illustreras av Eli och Oskars relation. Eli är snäll mot Oskar, 

hjälper och stöttar honom och visar att det finns personer som vill vara vän med honom. Eli är 

en vampyr och måste döda människor för att överleva, utifrån samhällets ögon ses Eli därför 

som en mördare. I Låt den rätte komma in gestaltas såldes det komplexa i att vara en individ, i 

lagens mening har Eli begått mord och borde därför inte ha rätt till några sympatier, Eli är 

dock snäll och indirekt nödvändig för Oskars överlevnad. Oskar däremot, en ung försvarslös, 

oskyldig och mobbad kille som står utanför samhället, är lätt att sympatisera med. När Eli 

därför visar en mjuk och ödmjuk sida inför Oskar försätter det läsaren i en obekväm situation, 

vem är det egentligen som man bör sympatisera med -samhället eller Eli?  
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Genom att kritisera de normer och värderingar som finns i vårt samhälle är det tydligt att 

Ajvide Lindqvist vill framföra samhällskritik i sina texter. Det svenska samhället, som utgör 

scenen för alla tre berättelserna, är till viss del fortfarande format av de socialdemokratiska 

tankarna om ett gemensamt folkhem samt att berättelserna andas folkhemsnormer. Ajvide 

Lindqvist framför enligt mig kritik mot folkhemmets värdeord; trygghet, gemenskap, likhet 

och framtidsoptimism genom att försätta de olika karaktärernas livshistorier i perspektiv till 

dessa aspekter, samtidigt som han vänder och vrider på samhällets uppsatta normer och 

värderingar.  

 

5.1 Skräcklitteraturen i skolan? 

Jag anser att skräcklitteraturen mycket väl skulle kunna användas i svenskundervisningen på 

gymnasiet, något jag bland annat finner stöd för i kursplanen för svenska 2: 

 

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
51 

 

Jag menar att den samhällskritik som går att finna i Ajvide Lindqvists böcker gör att de skulle 

kunna användas för att studera samhällets idéströmningar och samhällsförhållanden. Dessa 

texter har ju tydliga drag av idéströmningarna från andra halvan av det svenska 1900-talet. 

Det går således att läsa böckerna politiskt, kanske i ett samarbete mellan svenskämnet och 

samhällskunskap- eller historieämnet. Då jag har visat på att det går att urskilja en hel del 

kritik mot samhällets rådande normer i Låt den rätte komma in, Hanteringen av odöda och 

”Gräns” skulle dessa texter kunna utgöra ett underlag för vidare diskussion om samhällets 

ideal.  Dessa texter gör det dessutom möjligt att lyfta tabubelagda ämnen på ett smidigt sätt 

för att i undervisningen kunna diskutera hur och varför vi tänker som vi gör. Då Ajvide 

Lindqvist kritiserar rådande normer och värderingar skulle en djupare klassrumsdiskussion 

om samhällsutvecklingen både i verkligheten och inom litteraturen kunna utvecklas med 

utgångspunkt ur någon av de ovan analyserade texterna.   

                                                 
51 Skolverket, Lgy11. 2011:169 
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