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Abstract 

I John Ajvide Lindqvists romaner blandas välkända skräckteman med realistiska, 

samtida miljöer där barn ofta har en framträdande roll inom berättelsen. Den här 

uppsatsens syfte är att undersöka relationen mellan barnkaraktärerna och det 

skräckfyllda samt hur läsaren uppfattar det. En grundläggande tes för uppsatsen är att 

barnen utgör ett hot mot de vuxna karaktärerna i Ajvide Lindqvists romaner Låt den 

rätte komma in (2004), Människohamn (2008) och Lilla stjärna (2010). Centrala frågor 

som ställs är vilken karaktär framkallar obehag och skräck? Mot vilken person riktas 

hotet?  Om barnet är ett hot, varför blir hen det?  För att svara på frågorna studeras 

berättarperspektivet i respektive roman med hjälp av Gérard Genettes 

fokalisationsbegrepp. Uppsatsen är uppbyggd kring tre analyser av respektive roman 

som samtidigt jämförs med varandra, med hjälp av en komparativ metod, för att kunna 

dra slutsatser om varje enskild roman samt om Ajvide Lindqvists författarskap. Det 

visar sig finnas många likheter mellan  barnkaraktärerna i romanerna och några av de 

viktigaste slutsatserna består i att den interna fokalisationen är viktig för hur vi ser på 

karaktärerna och om vi som läsare upplever dem som hotfulla och skrämmande.  

 

Nyckelord: John Ajvide Lindqvist; Barn; Skräcklitteratur; Populärlitteratur; 

Fokalisationsposition. 
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Inledning 

När John Ajvide Lindqvist debuterade med romanen Låt den rätte komma in år 2004 

möttes han av lovord från kritikerna. Äntligen hade Sverige fått en skicklig 

skräckförfattare som väl förvaltade arvet från andra välkända författare inom genren 

som Stephen King och Anne Rice. Debuten följdes upp med romanerna Hanteringen av 

odöda (2005), Människohamn (2008), Lilla Stjärna (2010) samt ett par novellsamlingar. 

När den kritikerrosade filmen Låt den rätte komma in (Alfredson, 2008) fick en 

amerikansk remake blev Ajvide Lindqvists vampyrberättelse internationellt välkänd.  

       Den här uppsatsen ska behandla tre av Ajvide Lindqvists romaner; Låt den rätte 

komma in, Människohamn och Lilla stjärna vilka skulle kunna klassas som uppdaterade 

versioner av gamla välkända skräckteman. Där vi finner monster, vampyrer och 

gengångare i miljöer som är typiskt ”svenska”; skärgården, Skansen eller den 

betongklädda förorten. Böckerna är inte rena skräckberättelser utan skildrar i första 

hand maktlösa människor i utsatta situationer; alkoholiserade, äldre, sörjande eller barn 

i en oförstående vuxenvärld som kommer i kontakt med det oförklarliga eller onda.  Det 

är blandningen mellan det vardagsrealistiska och det skrämmande som enligt mig gör 

Ajvide Lindqvist så intressant som författare.  

Syfte 

En grundläggande tes för uppsatsen är att barn och ungdomar utgör ett hot mot de vuxna 

karaktärerna i John Ajvide Lindqvist tre romaner Låt den rätte komma in, 

Människohamn och Lilla stjärna. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det 

stämmer och i så fall hur hotet utrycks genom att studera relationerna mellan 

karaktärerna i böckerna. Barnen och ungdomarnas roll måste därför sättas in i ett större 

perspektiv. Frågor som ska besvaras är; Vilken karaktär utrycker sig hotfullt och mot 

vilken karaktär riktas hotet?  Om barnet är ett hot, varför blir hen det? Med hjälp av 

Gérard Genettes fokalisationsbegrepp ska även berättarperspektivet studeras för att se 

hur det påverkar läsarens känslor och sympatier inför barnen och deras handlingar, för 

att utifrån det avgöra om/vilken karaktär som upplevs som hotfull och framkallar en 

skräckupplevelse för läsaren. 
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Teori och metod 

John Ajvide Lindqvists berättarstil är i stort sett densamma i alla tre romanerna och han 

för historierna vidare med en teknik som t.ex. tillämpas av  författare som Stephen 

King, bland annat i romanen Salem’s Lot (King, 1975) . Han varvar flera perspektiv, 

vilket gör att olika händelser skildras utifrån olika karaktärers perception. Samt att flera 

händelser i berättelsen sker samtidigt och skildras växelvis. Perspektiven varvas mellan 

cirka tre eller fyra karaktärer i boken, ofta med en huvudkaraktär, vilken den centrala 

berättelsen cirkulerar kring. Berättartekniken gör att en händelse kan skildras ur flera 

karaktärers perspektiv och att identifikationen för läsaren kan variera. Genom flera 

karaktärsperspektiv blir berättelserna mångbottnade, de går att vrida och se ur olika 

vinklar, vilket gör att det inte alltid är enkelt att fastslå vem som är protagonist eller 

antagonist. Uppsatsen ska undersöka om och hur skräck och ondska representeras av 

barn och ungdomar i Ajvide Lindqvists böcker, men det betyder inte att alla barn är 

onda eller att barnen som skrämmer är onda. I flera fall är det svårt att avgöra; ibland är 

barnet del i ett större händelseförlopp, ibland blir perspektivet avgörande för vad läsaren 

känner för karaktären eller barnets handling.  För att underlätta läsningen kommer 

fortsättningsvis ordet barn användas i uppsatsen, som ett samlingsnamn för alla 

personer upp till arton år. 

      Yvonne Leffler skriver i Skräck som fiktion och underhållning att det inom 

skräckgenren är viktigt att vi har en karaktär att identifiera oss med eller känna sympati 

för, så att vi känslomässigt reagerar på händelserna. Inom skräcklitteraturen är det 

kopplat till en intern synvinkel. Leffler menar att det för identifikationen är viktigt att 

karaktären vi identifierar oss med är igenkännbar. Huvudpersonen får inte väcka avsky 

och inte ha den sortens egenskaper som läsaren eller publiken kan ta avstånd ifrån.
1
 

Enligt Leffler är skräckgenren ofta uppdelad i en tydlig rollfördelning, med goda och 

onda karaktärer vilket inger en trygghet för läsaren.  

 Skräckberättelsens ofta klart avgränsade roller och vagt tecknade huvudpersoner 

 underlättar  identifikationen, eftersom vi själva kan fylla i de egenskaper som vi önskar  
hos dem. Detta innebär inte att de måste vara entydigt positivt skildrade. Samtidigt som  

de är bättre och starkare än vi har de svagheter som förstärker det mänskliga hos dem och 

 gör dem till lämpliga identifikationsobjekt. Trots dessa karaktärsbrister står de emellertid 
 alltid på det godas sida. [---] Huvudpersonen måste uppträda och reagera så som vi  

förväntar oss utifrån genrenormen. Han eller hon får inte, som monstret, väcka vår avsky  

 eller skräck.2 

                                                 
1
 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 56 ff. 

2
 Leffler, 2001, s. 59. 
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Samtidigt skriver Leffler att den moderna skräckberättelsens avancerade 

synvinkelteknik ger läsaren möjlighet att inta olika positioner som gör att hen kan 

identifiera sig med olika roller, både hjälten och mindre positiva karaktärer.
3
  

      Lefflers teori om den moderna skräcklitteraturen stämmer väl in på Ajvide 

Lindqvists romaner, som använder den synvinkelsskiftande tekniken. Även hennes 

redogörelse för identifikationen med huvudpersonen är viktig för uppsatsens analys 

eftersom sympatierna med karaktärerna i Ajvide Lindqvists böcker skiftar under 

historiens gång, i och med att karaktärer som läsaren förväntas identifiera sig med utför 

våldsamma handlingar mot oskyldiga människor. För vad händer när den karaktären vi 

identifierar oss med blir monstret? I Ajvide Lindqvists fjärde roman, Lilla stjärna, 

dödar den 15-åriga Theresa en oskyldig man, uppmuntrad av vännen Theres. Trots att 

hennes handling inte kommer som en chock för läsaren, försätter den läsaren i en svår 

situation eftersom det är Teresa vi fram tills dess har identifierat oss med genom den 

interna fokalisationspositionen hon har haft.  

      Leffler problematiserar begreppet identifikation i Horror as Pleasure. Hon menar 

att ordet kan tolkas på flera sätt; att tycka om någon, känna sympati för någon, dela 

någons intressen, att känna igen sig själv i personen bland annat. Men att det inom 

litteratur- och filmforskning oftast innebär att vi är i samförstånd med karaktären och 

försöker föreställa oss i hens situation. Leffler menar att det inom skräcklitteraturen är 

starkt kopplat till intern fokalisation.
4
    

      Fortsättningsvis  kommer narratologen Gérard Genettes fokalisationsbegrepp att 

användas för att diskutera de olika perspektiven i berättelserna och vad de har för 

betydelse för identifikationen och skräckupplevelsen i Ajvide Lindqvist romaner. 

Genette är ett av de mest inflytelserika namnen inom narratologiforskningen. I 

Narrative Discourse: An Essay in Method delar han in berättelsens struktur i tre delar 

som han benämner tempus, modus och röst. Tempus är berättelsens förhållande till 

tiden, alltså relationen mellan den berättande händelsen och tiden det tar att berätta om 

den.
5
 Under kategorin modus diskuterar han distans och fokalisation. I den tredje delen 

                                                 
3
 Leffler, 2001, s. 91. 

4
 Yvonne Leffler, Horror as pleasure: the aesthetics of horror fiction, Almqvist & Wiksell International, 

Stockholm, 2000, s. 167 ff. 
5
 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, översättning: Jane E. Lewin,  (Discours du 

récit,1972), Cornell U.P., Ithaca, N.Y., 1980, s. 87 f. 
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röst, analyseras relationen mellan berättaren och det berättade.
6
 Genettes teori kring 

fokalisation blev inflytelserik inom litteraturvetenskapen och enligt honom själv hade 

tidigare försök att reda ut begreppen blandat ihop modus och röst; och frågorna vem ser 

och vem berättar.
7
 Fokalisationen  avgör vilken position berättelsen skildras ur medan 

berättarens enda uppgift är att framställa den berättande texten.
8
 Genette medger att det 

är legitimerat att ordna och systematisera ”narrativa situationer” som innehåller aspekter 

av både modus och röst, men inte att ordna dem båda under benämningen ”point of 

view”.
9
    

       Genette delar in fokalisation i tre olika kategorier; nollfokalisation, intern 

fokalisation och extern fokalisation. Nollfokalisation är, som namnet intygar, egentligen 

ett berättande utan synvinkel. Intern fokalisation betyder att berättelsen är skildrad 

inifrån en karaktärs medvetande, alltså en karaktär som befinner sig inom den berättade 

historien. Läsaren upplever det karaktären ser. Den interna fokalisationen är mer 

självklar i en homodiegetisk berättelse, där allting filtreras och berättas inifrån en 

karaktärs synvinkel, men Genette förespråkar en mindre strikt syn på intern fokalisation 

som går att applicera på fler typer av berättelser. Genette använder sig av Roland 

Barthes som i sin definition av begreppet ”personal mode of narrative”  menar att det 

går att kontrollera vilken fokalisation som används genom att försöka ändra den 

personliga pronomen utan att förändra i texten i övrigt. Om det fungerar i en 

heterodiegetisk berättelse rör det sig förmodligen om intern fokalisation.
10

 Genette 

understryker att det inom framställningar ur första person är än mer viktigt att hålla isär 

fokalisation och berättande.  

  
The narrator almost always ”knows” more than the hero, even if he himself is the hero, 

 and therefore for the narrator focalization through the hero is a restriction of field just  

as artificial in the first person as in the third.11 

     

Extern fokalisation är en objektiv framställning, och skildrad av någon utanför diegesen, 

vilket gör att skildringen blir av det mer allvetande slaget. I Ajvide Lindqvists romaner 

                                                 
6
 Lars-Åke Skalin, ”Narratologi – studiet av berättandets principer” ur Litteraturvetenskap - en inledning, 

Staffan Bergsten (red), Studentlitteratur, 2002, s. 182. 
7
 Genette, 1980, s. 186. 

8
 Skalin, 2002, s.182. 

9
 Genette, 1980, s. 188. 

10
 Genette, 1980, s. 193 f. 

11
 Genette, 1980, s. 194. 
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är mycket skildrat genom en intern fokalisator men samtidigt är flera partier skildrade 

utanför berättelsen, med extern fokalisation. Genette medger att det kan vara svårt att 

avgöra vilken typ av fokalisation som tillämpas eftersom en text ofta kan innehålla flera 

eller alla former av fokalisation.
12

 I uppsatsen kommer begreppen intern och extern 

fokalisation att användas. De två begreppen är mer praktiska för analysen då det är 

främst den interna fokalisationen som är intressant; både för att avgöra läsarens 

upplevelse av en scen skildrad inifrån en karaktär men också för att studera skillnaden 

när den externa fokalisationen är mer påtaglig. Som Genette påpekar är det ofta 

problematiskt att fastställa skillnaden mellan nollfokalisation och andra 

fokalisationspositioner, eftersom nollfokalisation kan analyseras som ett narrativ som är 

”multifocalized”.
13

       

      Fokalisationspositionen är viktig inom skräckfiktionen eftersom, som Yvonne 

Leffler skriver i Horror as Pleasure, att se eller att bli förhindrad att se är nära relaterat 

till skräck.
14

 Och beroende på vilken karaktär som har intern fokalisation får läsaren 

veta allt eller inget. Leffler fortsätter: ”Often, the focaliser is prevented from seeing in 

his or her encounter with the horrific and unknown, thus leaving the reader or viewer, 

too, in a state of uncertainty about what is happening at the external plot level.”
15

 

      Förutom Genettes metod kommer även en komparativ närläsning att användas för 

att analysera och jämföra Ajvide Lindqvists tre romaner med varandra, för att kunna 

studera likheter och olikheter mellan karaktärerna i respektive bok.  

Material 

Grundmaterialet till uppsatsen består av John Ajvide Lindqvists tre romaner; Låt den 

rätte komma in, Människohamn och Lilla Stjärna. I alla tre böcker förekommer flera 

barnkaraktärer samt uppväxtskildringar. I Låt den rätta komma in och Lilla Stjärna är 

huvudpersonerna barn i sina tidiga tonår, medan Människohamn har vuxna som bärande 

karaktärer. För att få en så bred blick som möjligt över Ajvide Lindqvist författarskap 

har tre av hans publicerade romaner i bokform valts. Han har även utgivit romanen 

Hanteringen av odöda  (2005) som valts bort dels på grund av handling; att 

                                                 
12

 Genette, 1980, s.191. 
13

 Genette, 1980, s. 192. 
14

 Leffler, 2000, s. 130. 
15

 Leffler, 2000, s. 130. 
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barndomsskildringarna är relativt få samt att uppsatsens omfång skulle överskridit 

anvisningarna för en kandidatuppsats. Förutom den har han även utgivit noveller, 

novellsamlingar och historier som endast finns tillgängliga som e-bok eller ljudbok, 

som ej är en del i denna uppsats. Facklitteraturen som används presenteras i nästa 

avsnitt. 

Tidigare forskning 

Forskningen kring skräcklitteratur är utbredd och relativt stor både inom svensk och 

engelskspråkig forskning. Den svenska litteraturen består till stor del av antologier med 

redogörelser och diskussioner kring skräcklitteraturen och dess historia men den 

svenska skräck som behandlas får lite utrymme i redogörelserna av skräcklitteraturen. 

Kanske för att det som Annika Johansson skriver i Mörkrets mästare: skräcklitteraturen 

genom tiderna ”inte finns någon svensk skräcklitteratur för vuxna”.
16

 Det finns ingen 

tradition av kända svenska skräckförfattare, och den litteratur som finns menar hon i 

första hand bygger på folktro.
17

 I samma bok finns ett kort stycke om John Ajvide 

Lindqvist, där handlingen i hans två första romaner behandlas samt mottagandet av Låt 

den rätte komma in och hur romanen beredde väg för att ge plats åt den svenska 

skräcken inom ”finlitteraturen”.
18

 Annat material som finns skrivit om John Ajvide 

Lindqvists författarskap består främst av uppsatser i ämnet och behandlar även de till 

största delen debutromanen. 

      C-uppsatsen Barnskildringar i skräcklitteratur skriven av Gustav Fasth på 

Göteborgs universitet behandlar Låt den rätte komma in samt tre romaner av Stephen 

King; The Shining, It och Firestarter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur barn 

skildras i populärlitteratur med inriktning på skräcklitteratur och genrens berättarteknik 

samt att jämföra verken med varandra. Fasth finner likheter mellan Ajvide Lindqvist 

och King, både inom berättartekniken och karaktärsskildringarna men kan inte avgöra 

om Ajvide Lindqvist enbart har inspirerats av King eller om stilen blivit så typisk för 

genren att den är allmänt tilltagen.
 19

  

                                                 
16

 Rickard Berghorn & Annika Johansson, Mörkrets mästare: skräcklitteraturen genom tiderna, BTJ 
förlag, Lund, 2006, s. 226. 
17

 Berghorn & Johansson, 2006, s. 226. 
18

 Berghorn & Johansson, 2006, s. 233. 
19

 Gustav Fasth, Barnskildringar i Skräcklitteratur, Göteborgs Universitet, 2010, s. 25. 
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      Yvonne Leffler har skrivit flera böcker kring ämnet skräck. I Skräck som fiktion och 

underhållning redogör Leffler kort för skräckfiktionens historik och försöker även 

förklara hur fiktionen är uppbyggd med berättarteknik och gestaltning och vad som gör 

den så tilltalande för en framförallt ung publik. Hon menar att det som särskiljer 

skräckgenren från andra genrer är den känslomässiga upplevelsen som den ämnar 

framkalla hos publiken.
20

 Som nämnts tidigare menar Leffler att identifikationen med 

den goda karaktären är viktig för den känslomässiga och skräckfyllda upplevelsen. En 

annan viktig del är antecipationen; att läsaren eller åskådaren kan förutse eller 

åtminstone kan föreställa sig vad som ska hända med karaktären.
21

 Enligt Leffler har 

skräckgenren utvecklats till en tonårsgenre, där inte bara huvudpersonen är en tonåring 

utan att berättelserna även gestaltar typiska tonårsproblem; känslan av utanförskap, 

mobbning, generationsmotsättningar, föräldrarevolt och identitetsupplösning.
22

 I boken 

Skräckskönt. Om kärleken till groteska filmer – en etnologisk studie fokuserar 

författaren Jonas Danielsson just på känslorna som skräck(film) skapar hos mottagaren. 

Hans doktorsavhandling i ämnet är en medieetnografisk studie av framförallt det han 

kallar ”skräckfilmsbrukaren” och deras intresse av att konsumera det som går inom 

ramen för skräck. I sin redogörelse för de mest grundläggande känslorna (som äckel, 

lust, rädsla, spänning) problematiserar han begreppet och användandet av ordet ondska. 

Danielsson menar att ordets innebörd allt mer försvinner från den moderna och 

sekulariserade människans språk, då ordet påminner om religiösa eller förlegade 

uppfattningar om människan och världen. Trots det används ordet fortfarande intuitivt 

för att förklara det ofattbara eller det vi inte vill förklara. Danielsson delar upp 

betydelsen av ordet i antingen en vetenskaplig eller religiös förklaring. Med en 

vetenskaplig världsuppfattning är ondska något vi själva skapar, ett kulturellt 

konstruerat begrepp och med en religiös världsuppfattning är ondska något som 

existerar som en autonom kraft. 
23

 

       Litteraturforskningen kring gestaltning av barn och ungdomar inom skräckgenren 

är framförallt inom den svenskspråkiga forskningen inte särskilt omfattande. Den 

                                                 
20

 Leffler, 2001, s. 55. 
21

 Leffler, 2001, s. 71. 
22

 Leffler, 2001, s. 26. 
23

 Jonas Danielsson, Skräckskönt. Om kärleken till groteska filmer – en etnologisk studie, Text & kultur, 
Umeå Universitet, 2006 , s. 115 ff. 
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amerikanska litteraturforskningen kring ämnet är mer utbredd, därför kommer följande 

redogörelse framförallt att fokusera på just den amerikanska och engelska litteraturen. 

Vilket berättigas eftersom den svenska skräckgenren inte är allt för utbredd och under 

inflytande från just den angloamerikanska litteraturen, vilkas influenser tydligt finns i 

Ajvide Lindqvist litteratur.       

       Adrian Schober diskuterar besatta barn i främst amerikansk kultur i Possessed 

Child Narratives in Litterature and Film: Contrary States. För Schober har besatta barn 

varit ett amerikansk fenomen som hade sin kulmen under 1970-talet, framförallt inom 

film. Bland annat William Peter Blattys The Exorcist och den efterföljande 

filmatiseringen hade stor betydelse för genren. Hans analyser kring litteratur och film 

utgår från en religionshistorisk redogörelse och Schober menar att synen på barnet som 

ont eller gott inom den västerländska kulturen härstammar från två olika synsätt på 

barndom; en kalvinistisk/puritansk och en romantisk. När kalvinismen omvandlades till 

puritanism under  15- och 1600-talet blev det enligt Schober en betoning på barnet som 

fördömt, ont och fött i synd. För att rädda barnets själ från fördömelse skulle kroppen 

straffas genom disciplin och undervisning för att driva ut det onda. Den står i konstrast 

mot romantikens inställning till barnet som de menar är född god. Schober hänvisar till 

Rousseau som skriver att barnet är helt oskyldigt vid födseln tills det blir fördärvat av 

samhället.
24

 Romantikerna trodde istället att undervisning och disciplin skulle rädda 

deras oskuldsfullhet och fria vilda natur. Både romantikerna och kalvinisterna ser barnet 

som i grunden ”vild”, men kontraster blir om barnet är vild/primitiv (kalvinism) eller 

vild/oskyldig (romantisk).
25

 De två synsätten blir avgörande för hur barnet i de litterära 

verken analyseras. Är barnets handling enbart påverkat av det som håller den i 

besittning eller har barnet aktivt sökt sig till ondskan? Enligt puritanismen föds även 

barnet okunnigt och den okunskapen gör barnet mer benäget att följa sin naturliga 

ondskefulla sida. Det blir på det sättet  mer tillgängligt för en attack från Satan.
26

 

      I antologin Nursey realms: children in the worlds of science fiction, fantasy, and 

horror skriver ett antal författare om barn i olika litterära verk och filmer. Bland annat 

finns ett kapitel om Henry James The Turn of the Screw, utgiven år 1898. En bok som 

                                                 
24

 Adrian Schober, Possessed child narratives in literature and film: Contrary states, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, 2004, s. 1. 
25

 Schober, 2004, s. 50. 
26

 Schober, 2004, s. 52. 
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finns med i de flesta redogörelser av skräcklitteraturen och som räknas till en av de 

första välkända skräckberättelserna där barnet är en del i det skräckinjagande. I samma 

redogörelse diskuterar Susan J. Navarette romantikens syn på barn. Hon knyter an 

romantikens världsbild till den viktorianska eran, där både barnet och framförallt det 

döda barnet ansågs välsignat eftersom det undslapp det biologiska och spirituella 

förfallet som åldern förde med sig.
27

 Gary Westfahl skriver i introduktionen till Nursery 

realms att det inom den kristna tron ansetts att barnet, med sin renhet och oförstördhet, 

står närmare Gud än någon vuxen, vilket även gör barnet till det naturliga offret, men 

även det naturliga motståndet mot ondska inom  fiktionen.
28

 

Genrebakgrund 

Om The Turn of the Screw var en av de första skräckberättelserna med onda barn, 

skriver Karen J. Renner i essän ”Evil Children in Film and Literature: Notes Toward a 

Genealogy”   att subgenren onda barn ökade i popularitet runt 1950-talet inom den 

engelskspråkliga litteraturen med författare som Ray Bradbury och William March. 

Flera av historierna behandlade temat med barn som föds onda, och alltså är onda av 

naturen. Anders Öhman skriver i Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och 

historia att eftersom skräckromanen oftast utspelar sig på gränsen mellan det kända och 

det okända är det ofta gränsvarelser som får rollen som huvudperson. Han nämner då 

bland annat tonåringar på gränsen till vuxenlivet och barn som inte lärt sig skilja mellan 

det mänskliga och det djuriska.
29

 Bradburys kortnovell Savannen från 1951, är en 

framtidsskildring där tekniken tagit över föräldrarnas roll som uppfostrare. Samtidigt 

som tekniken blivit ett sätt för föräldrarna att bevaka och kontrollera sina barn har den 

gjort barnen känslokalla och bortskämda, vilket i novellen innebär föräldrarnas 

plågsamma död.   

      Intresset för ämnet växte under följande årtionden; under 60-talet skildrades barn 

som av olika anledningar blev onda medan  Ira Levins Rosemary’s Baby från år 1967 

åter skildrade ett barn som var fött ondskefull och dessutom son till självaste Satan. 

Under 70- och 80-talet utforskades både det satanistiska och det psykiskt avvikande 

                                                 
27

 Gary Westfahl & George Edgar Slusser, (red.), Nursery realms: children in the worlds of science fiction, 
fantasy, and horror, Univ. of Georgia Press, Athens, Ga., 1999, s. 188. 
28

 Westfahl & Slusser, 1999, x. 
29

 Anders Öhman, Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia, Studentlitteratur, Lund, 
2002, s. 85. 
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barnet.
30

 Renner citerar Gary Hoppenstand som menar att de tidiga skräckberättelserna 

med onda barn var en del i den process som förflyttade skräckgenren från den yttre 

periferin till mainstream-fållan. Renner skriver att onda barn inte bara blivit en stor del 

av skräckkulturen utan nu även framställs i reality-tv som Nanny 911 och Supernanny.
31

 

I Doris Lessings The Fifth Child (1988) får läsaren följa en lycklig kärnfamiljs förfall 

när det femte barnet föds, till synes ond från födseln. Till skillnad mot många andra 

berättelser på liknande tema är det här barnet ond av slumpen, på grund av dess 

genetiska uppsättning, inte till följd av samröre med mörka krafter. Samtidigt är boken 

en intressant studie av modersrollen och kraven som barnafödande kommer med. 

      I den andra delen av sin essä om onda barn fokuserar Renner på  två olika typer av 

barn inom skräckfiktionen; det ”besatta barnet” och det ”förvildade barnet”. Renner 

menar att berättelsen om det ”besatta barnet” egentligen är en skildring av en 

föräldraroll/familj i kris och att besattheten är en väg till att återställa den balansen. Det 

är ett sätt att varna för hur ett barn kan drabbas när den traditionella familjestrukturen är 

skadad eller när barnet har föräldrar som är vårdslösa i sina plikter som föräldrar.
32

 Det 

”förvildade barnet” tillhör oftast en större grupp; vampyrer, zombier, barn från primitiva 

samhällen eller från en familj med inavel. Renner kopplar samman genren med tidigare 

berättelser om det ociviliserade barnet; Djungelboken och Huckleberry Finn, som 

fortfarande hade romantikens ideal och förespråkade en syn på människan som i 

grunden moralisk.
33

 Renner skriver: “As long as human nature was believed to be 

generally good at heart, the feral child could prove a positive figure.”
34

 På 1900-talet 

började det istället fokuseras på de negativa aspekterna av det ”förvildade barnet” för att 

påminna oss om människans våldsamma sida.
35

 Samtidigt menar Renner att även om 

det ”förvildade barnet” oftast är ond och måste mötas med våld är det inte barnets eget 

val att vara det. I flera av berättelserna om det ”förvildade barnet” finns en 

                                                 
30 Karen J. Renner, “Evil Children in Film and Literature: Notes Toward a Genealogy”, Literature 
Interpretation Theory, 22:2, 2011, s. 80 ff. 
31

 Renner, 22:2,  2011, s. 83. 
32 Karen J. Renner, “Evil Children in Film and Literature II: Notes Toward a Taxonomy”, Literature 

Interpretation Theory, 22:3, 2011, s. 180. 
33

 Renner, 22:3, 2011, s. 183 f. 
34

 Renner, 22:3, 2011, s. 184. 
35

 Renner, 22:3, 2011, s. 184. 
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samhällskritik som uttrycker sig som en motattack mot den vuxenvärld som skapat 

det.
36

 

 

Analys  

Låt den rätte komma in 

Två av romanerna; Låt den rätte komma in och Lilla stjärna skildrar i första hand barn 

på väg in i tonåren eller i sina tidiga tonår som blir mobbade eller känner sig 

missförstådda och utsatta i sin vardag. I och med barnens utanförskap blir de mer 

mottagliga för det okända, mörka krafterna i deras omgivning. I Låt den rätte komma in 

skildras den tolvåriga pojken Oskars vänskap med vampyren Eli.
37

 Oskar är mobbad 

och utanför i skolan, därför undviker han till en början att fundera kring Elis underliga 

utseende och handlingar, eftersom han genom Eli får en vän. Genom den externa 

fokalisationen vet läsaren mer än Oskar, och ser tydligt de hotfulla signalerna från Eli. 

”Därför såg han [Oskar] inte hur ögonen förändrades, smalnade, fick ett annat uttryck. 

Hur överläppen drogs upp och blottade ett par små smutsvita huggtänder. Han såg bara 

hennes kind, och medan hennes tänder närmade sig hans hals, förde han upp sin hand 

och strök henne över kinden.”
38

 

      Eli får flera gånger motstå impulsen att bita honom, vilket Oskar inte är medveten 

om. Genom att historien skildras från både externa och interna fokalisationspositioner 

tolkar Oskar och läsaren signalerna olika. Scenen ovan är ett exempel på det Yvonne 

Leffler kallar antecipationen inom skräcklitteraturen, där identifikation blandas med det 

läsaren förväntar sig ska hända genom de signaler som ges. 

      Eli är en vampyr men det finns andra, mer mänskliga hot som upptar Oskars tid. I 

skolan blir han utsatt för både fysisk och psykisk mobbning som trots att den även 

tidigare varit grym, nu eskalerar på grund av Oskars begynnande motstånd. Det blir i 

slutändan mobbarna som nästan tar hans liv. I sin hemsituation har Oskar också det 

                                                 
36

 Renner, 22:3, 2011, s. 187 f. 
37

 Eli kommer i analysen att tillskrivas den personliga pronomen hen även om det inte används i Låt den 
rätte komma in. Elis kön uppfattas olika under romanens gång och därför används hen i uppsatsen för 
att undvika att könsbestämma Eli. 
38

 John Ajvide Lindqvist, Låt den rätte komma in, Ordfront Förlag, Stockholm,  2004, s. 64 f. 
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svårt; hans föräldrar är skilda, han bor med sin mamma i en lägenhet i Blackeberg och 

träffar endast sin pappa vissa helger. Pappan har alkoholproblem och när Oskar väl 

hälsar på väljer han dryckeskompisen framför sin son, vilket orsakar djupa sprickor i 

deras relation. En känsla av alienation sprider sig hos Oskar ju längre berättelsen 

fortlöper. I och med att läsaren får en inblick i Oskars problemfyllda vardag genererar 

det empati inför hans situation. Redan i de inledande sidorna presenteras Oskars 

intressen; skräck och våld. Han har nästan hela samlade serien av Kalla Kårar-böckerna 

och i hemlighet förvarar han en klippbok med artiklar om mord och seriemördare. 

Medan han bläddrar i boken tänker han: ”Kunde vara jag om tjugo år.”
39

 Ajvide 

Lindqvist verkar inte vilja mena att ett intresse för blod och skräck ofrånkomligt leder 

till våldsbrott. Däremot ger framställningen av Oskar läsaren en direkt bild av hur han är 

som person. Han dras till det skrämmande och genom hans tankar synliggörs bilden av 

honom. Den ständiga mobbningen av Oskar i skolan gör att han odlar ett hat inom sig, 

ett hat som skrämmer honom själv. Innan han träffar Eli ger han endast utlopp för sina 

känslor i fantasin, medan Eli ger honom modet att agera. 

       Även om Oskar är en människa och Eli en vampyr bär de båda på ett mörker som 

uttrycker sig på olika sätt men som även för dem samman. Första gången som Eli och 

Oskar möts fantiserar Oskar om att han är en mördare som dödar sina klasskamrater. 

Med en stulen kniv attackerar han ett träd samtidigt som han ovetandes blir studerad av 

Eli. När Oskar upptäcker att han är bevakad blir han först orolig: ”Han tog ett steg till 

och blev plötsligt rädd. För vad? För sig själv.”
40

 Oskar vet att hans tankar inte är socialt 

accepterade men kan ändå inte stoppa dem eller hindra sig själv från att ge utlopp för 

dem, vilket skrämmer honom. Eli har mot sin vilja blivit en mördare och den 

erfarenheten verkar ha gjort hen benägen att se andras inneboende mörker och hen 

verkar söka sig till personer som av olika anledningar är benägna till våld. Eli inser 

kanske att Oskar har inneboende kvalitéer som gör honom till en framtida 

medhjälpare/vän/partner. Som kan acceptera och kanske älska Eli trots att hen är ett 

monster. De tillfällen som någonting berättas från Elis synvinkel är bland annat de korta 

sekvenser när Oskar får se glimtar av Elis liv innan förvandlingen till vampyr. Det 

filtreras via Oskar: 

                             

                                                 
39

 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 20.  
40

 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 35.  
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 »Ett...två...tre...fyra...« 
                  Oskar tittar åt vänster, åt det håll där mannen börjat räkna. Pojkarna står avslappnade, 

                  befriade. En snyftning. Pojken intill Oskar kröker sig, hans underläpp darrar. Ah. Det är 

                  han som är...nummer sex. Oskar förstår nu sin egen lättnad. 
                             »Fem...sex...och...sju.« 

                       Fingret pekar rakt på Oskar. Mannen ser honom i ögonen. Och ler.41 

 

Det som Oskar får se är Elis minne. Hur Eli väljs ut från en skara barn och sedan utsätts 

för övergrepp; blir inspärrad, fastbunden och får sitt kön avskuret av adelsmannen som 

är vampyr. En traumatisk händelse, där ett försvarslöst barn blir torterad av en vuxen 

vampyr. Samtidigt som det är en spännande skildring, ger det en förklaring till Elis 

situation och vad det är för historia som hen har formats av.  

      När Adrian Schober skriver om besatta barn i Possessed Child Narratives in 

Litterature and Film: Contrary States menar han yngre personer vars själ och/eller 

kropp som är under inflytande av en ondskefull ande, en främmande intelligens eller 

gudom.
42

 Många av barnen i Ajvide Lindqvist böcker är inte besatta i Schobers 

bemärkelse men är kontrollerade av en sorts ondska. Eli i Låt den rätte komma in är inte 

alls besatt men den ”sjukdom” som tagit över hens kropp gör Eli till en form av 

monster. Om den vampyr som har förvandlat Eli var traditionellt ond och blodtörstig, 

som specifikt valde  ut barn till sina offer, är Eli mer av en ofrivillig mördare, men som 

heller inte tvekar att ta ett liv för att fortsätta leva. Till skillnad mot dagens populära bild 

av vampyren, finns det inget sexigt eller spännande över den asexuella Eli.  

 [Eli:]»Vad glor du på, jävla idiot. Vill du dö eller?« Högg med den tomma handen. 

 »Så där går det, om man glor på mig.« [---]  

 [Oskar] »Vad säger du?« 
 »Är inte jag som säger. Du sa det. Var det första jag hörde dig säga. Nere i lekparken.« 

 [---]  

»Jag...dödar inte folk.« 
 »Nej. Men du skulle vilja. Om du kunde. Och du skulle verkligen göra det om du behövde.« 

 »För jag hatar dom. Det är en väldig—« 

 »Skillnad. Är det det?« 
 »Ja...?« 

 »Om du kom undan med det. Om det bara hände. Om du kunde önska dom döda och dom  

                      dog. Skulle du inte göra det då?« 
 »...jo.« 

 »Jo. Och det skulle bara vara för ditt nöjes skull. Hämnd. Jag gör det för jag måste. Det  

                      finns inget annat sätt.« 
»Men det är för att dom...dom gör mig illa, för att dom retar mig, för att jag...« 

»För att du vill leva. Precis som jag.«43 

 

I samtalet ovan blir Oskars känslor för mobbarna i skolan tydlig men om han verkligen 

vill se dem döda är en tolkningsfråga. Det går också att se det som att Eli pressar honom 

att säga det. För en annan sak som blir uppenbar är Elis överlägsna retorik mot Oskar 

                                                 
41

 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 309. 
42

 Schober, 2004, preface ix. 
43

 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 308 f. 
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som förmodligen kommer av Elis livserfarenhet.  För faktum är att även om Eli i 

grunden är och ser ut som ett barn, är hen inte ett ”riktigt” tolvårigt barn som Oskar. Eli 

är för alltid fången i ett barns kropp, men kan även använda den egenskapen för att 

locka till sig sina offer. Karen J. Renner räknar in vampyrer i kategorin ”det förvildade 

barnet” i ”Evil Children in Film and Literature: Notes Toward a Taxonomy” och hon 

menar att barnen oftast blir farliga just för att vuxna inte förväntar sig en attack från det 

oskyldiga barnet.
44

 Nu är Eli farlig och kan attackera oavsett, men i sin jaktteknik 

utnyttjar hen sitt barnsliga yttre för att locka till sig offer och säkerställa utgången. Det 

första angreppet i boken skildras från offret Jockes medvetande: ”Hon vägde nästan 

ingenting. Det var otroligt lätt att lyfta henne. Tjugofem kilo, högst. Kanske var 

undernärd. Taskiga hemförhållanden, självsvält. [---] Flickan la sina armar om hans 

nacke och lutade sin kind mot hans axel. Han fixade det här.”
45

 Eli lockar till sig Jocke 

genom att spela det försvarslösa barnet och dödar honom sedan. 

      I boken attackerar Eli bara vuxna (förutom när hen räddar Oskar från Jonny och 

Jimmy), kanske för att det är enklast, att vuxna låter sig överlistas. För annars verkar 

hen inte ha någon restriktion angående vem den medelålders medhjälparen Håkan dödar 

åt Eli. Håkans uppgift är att ta livet av människor får att kunna ge Eli färskt blod, när 

hen är för svag för att samla in det själv. Vid de uppdragen söker Håkan efter ensamma 

ungdomar som han kan angripa. 

      Eli använder sig även av sin unga kropp för att kontrollera Håkan. I deras inbördes 

relation är det Eli som har makten. Precis som exemplet med Oskar verkar det som att 

Eli lockar till sig eller söker sig till människor med vissa inneboende egenskaper eller 

begär. Håkan är pedofil och det är på det sättet som Eli lockat honom till sig, och får 

honom att utföra det hen begär. En smekning eller ett uppskattande ord från Eli räcker 

för att Håkan ska göra det Eli önskar av honom. Maktpositionerna är omvända, det är 

”barnet” som utnyttjar den vuxne mannen. Håkan fruktar Eli samtidigt som han drivs av 

vad han kallar kärlek.  

      I vissa fall blir barnens handlingar en form av motstånd mot andra faror, för det är 

inte bara barnen som är skrämmande i böckerna. Max Hansen i Lilla stjärna och Håkan 

är två vuxna karaktärer som på många sätt är ett hot mot barn. Båda två utnyttjar eller 
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fantiserar om att utnyttja minderåriga; den ångestfyllda Håkan är pedofil vars samvete 

hittills har hindrat honom från att fullfölja sina fantasier, och Max Hansen har gjort det 

till ett spel att lura unga tjejer med tomma löften om en karriär i utbyte mot sex. De två 

karaktärerna blir till slut straffade för sina böjelser. Inte ens i döden eller i 

dödsögonblicket kan Max och Håkan tygla sina kroppars ständiga begär. När Max 

plågas av tjejerna i Lilla stjärna får han till deras förvåning och avsky erektion mitt 

under sina värsta plågor. Då Håkan återuppstår, mer som en zombie än vampyr, 

försöker han våldta Eli och lyckas nästan då han i sin nya form kan mäta sig med Elis 

styrka. Till skillnad från de andra överfallen är det Eli som är offer och inte förövare. 

Det är inte bara de yttre skadorna som befäster det intrycket utan även den interna 

fokalisationspositionen på Eli. Det är inte första gången som berättelsen skildras med 

Elis synvinkel men det är första gången som läsaren blir delaktig i Elis ångest och 

rädsla. 

    Jag går av. 

Huvudet en behållare av glänsande smärta när hans kropp med våld veks dubbel,  
buntades ihop som en tygbal, och Eli trodde att han fortfarande befann sig i en smärthallucination, för när 

ögonen började se, såg de bara gult. Och bakom det gula  

en massiv, böljande skugga. [---] Håkan låg över honom. Det enda ögat stirrade stint ner  

mot Elis särade skinkor.46 

 

Relationen mellan Oskar och Eli resulterar i våldsamhet och död och bygger på en stark 

vänskap och tillit till den andre. När Oskar träffar Eli får han slutligen känna hur det är 

att verkligen bli förstådd. Under bokens gång räddar de på olika sätt livet på varandra. 

När Oskar tror att Eli har lämnat Blackeberg känner han sig oerhört ensam och 

uppgiven. Han distanserar sig från sina föräldrar och folk runt omkring sig. Det är som 

han omedvetet redan har tagit avsked och lämnat den värld han känner till. Oskar 

genomgår en liknande förvandling som Teresa i Lilla stjärna. Precis som henne får han 

kraften att stå upp för sig själv och släppa alla tidigare hämningar. Eli uppmanar Oskar: 

»Du ska slå tillbaka. Du har aldrig slagit tillbaka, eller hur?« 

»Nej.« 

»Börja nu. Slå tillbaka. Hårt.« 
»Dom är tre stycken.« 

»Då får du slå hårdare. Använd vapen.« 

»Ja.« 
»Stenar. Käppar. Slå dom mer än du egentligen vågar. Då slutar dom.«47  

 

                                                 
46
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47

 Ajvide Lindqvist, 2004, s. 96. 
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Hoten riktar sig alltså inte bara mot vuxna utan även mot andra barn. I slutscenen av 

boken dödas mobbaren Jonny och hans bror av Eli. Ajvide Lindqvist gör det inte enkelt 

för läsaren att tycka illa om någon, inte ens Jonny som ständigt trakasserar Oskar. 

Under några korta sekvenser i boken är det Jonny som har intern fokalisation och då får 

läsaren ledtrådar till varför han agerar ut i skolan; han ser upp till sin kriminella bror 

Jimmy och har en frånvarande pappa. Även Jonny uttrycker en saknad efter någon som 

bryr sig om honom, därför accepterar han Jimmys lösning på sitt problem med Oskar; 

angreppet i simhallen som resulterar i brödernas död. 

Människohamn 

Till skillnad mot de övriga två romanerna har Människohamn inga barn i centrala roller. 

Boken följer Anders och hans farmors livspartner Simons öde på ön Domarö. 

Handlingen hoppar i tiden och den egentliga huvudpersonen blir Domarö och havet 

omkring ön.  

      Anders har förlorat sin sexåriga dotter Maja och två år senare återvänder han till ön 

för att konfrontera sitt förflutna. Liksom andra personer som levt på ön har Maja bara 

försvunnit utan något spår efter hennes kropp. Genom bokens narrativa struktur får 

läsaren följa Anders både i nutid och som ung. Skildringen av Anders som ung blir till 

viss del en berättelse om barn på väg in i puberteten: den första kärleken, den första 

kyssen och tonårsgruppens dynamik. Eftersom Domarö är en liten ö finns det få 

ungdomar i hans ålder, de som finns bildar en liten grupp. Anders roll i gruppen blir den 

som är mitt emellan, varken populär eller utstött. Däremot blir två av de åretruntboende 

killarna; Henrik och Björn, gruppens hackkycklingar. Det eskalerar till att Henrik blir 

(oskyldigt) anklagad för att ha antastat en av gruppens tjejer. Det slutar med att två av 

gruppens övriga pojkar tvingar Henrik och Björn att utföra simulerat sex med varandra. 

Händelsen blir Henrik och Björns slutgiltiga uteslutning från gruppen och senare tar sig 

förnedringen uttryck i vandalisering av ön. Liksom i Ajvide Lindqvist två andra 

romaner är det mobbing och utanförskap som tvingar in karaktärerna i en allt mer 

negativ spiral, där våld i slutändan verkar vara den enda lösningen på problemet.  

      När Domarö drabbas av vandalism; saker försvinner, en död svan hängs upp vid 

badplatsen kopplas det till Henrik och Björn men inget går att bevisa. Det upphör också 

när de båda ungdomarna drunknar, vilket få av öborna sörjer. Närmare femton år senare 
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när Anders återvänder till ön efter det att dottern Maja försvunnit, börjar återigen någon 

terrorisera öborna; hus börjar brinna och någon slår sönder brevlådor.  Det visar sig vara 

Henrik och Björn, nu evigt unga som återuppstått och rör sig obehindrat på ön. Vid en 

konfrontation med de två blir Anders skadad. ” När han [Henrik] hade sagt det sista 

ordet svepte han med handen i en båge över Anders ben. Det kändes som om Anders 

hade fått ett piskrapp och när han tittade ner såg han att hans jeans hade skurits upp över 

båda låren, två handbreda snitt i tyget.”
48

 Även om Henrik och Björn här är ett hot mot 

Anders så är det inte det enskilda barnet som är ont i Människohamn utan de får 

representera ondskan som i grunden kommer från havet runt ön. Henrik och Björn kan 

på ett sätt räknas in i gruppen besatta barn, men det är kanske mer riktigt att kalla dem 

gengångare. Ondskan finns i havet, det kräver människoliv och det är nu havet som fört 

Henrik och Björn tillbaka för att utföra dess planer. Kraften som finns i havet, som fått 

dem att uppstå ger dem en makt som de i livet inte hade och maktlystnaden gör dem än 

mer farliga och våldsamma. 

      Det finns andra personer i Människohamn som blir regelrätt besatta, här mer i 

Schobers klassifikation av ordet än Renners. Genom dricksvattnet tar sig havet in i 

människornas kroppar, både vuxna och barn, och tar dem i besittning. I delkapitlet 

”Elaka barn” är det flickan Sofia som en morgon kommer till bryggan där barnen står 

och väntar på skolbåten som drabbas. Hennes bästa vän Maria märker direkt att något är 

fel: ”Hon [Sofia] såg så otäck ut i ögonen att Maria gnydde till och släppte 

halsduken.”
49

 Efter iakttagelsen från Maria kastar Sofia henne och en liten pojke i havet. 

      Om det i Låt den rätte komma in och Lilla stjärna är relationen mellan 

barnkaraktärer som är i fokus är det i Människohamn snarare relationen mellan barn och 

förälder som till största del behandlas. Vad en förälder är villig att göra för sitt barn, 

vare sig det är ett yngre eller vuxet barn. Med Anders och hans dotter Maja är det än 

mer komplicerat, det är inte bara havet som tar Anders kropp i besittning, utan mer 

bestämt Maja. Hon blir en del av honom, de delar Anders kropp. Det börjar när han 

anländer till ön och finner sig intresserad av samma saker som Maja. Han sover även i 

hennes säng, bygger pärlplatta och precis som henne blir han rädd för GB-gubben. Först 

tror Anders att det är saknaden efter henne som gör att han beter sig på det viset, att han 
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söker efter Maja och finner trygghet i allt som var delar av henne. Eftersom det är 

skildrat via Anders perception når sanningen läsaren samtidigt som Anders förstår att 

han är besatt. Han berättar för Simon: ”Jag är besatt. Jag håller på att bli en annan. Jag 

håller på att bli Maja.”
50

  

      Även om ondskan mynnar från havet och tar kroppar i besittning är det en viss typ 

av människor som drabbas och försvinner. I ett samtal med Anders farmor Anna-Greta, 

han själv och Simon framkommer detaljer som tidigare varit dolda för läsaren. 

    Anna-Greta svarade som om hon vägde varje ord innan hon uttalade det: »Det är...  

nästan bara elaka människor...som har försvunnit. Genom åren. Elaka. Eller aggressiva.  
Elsa Persson. Torgny. Sigrid. Och så vidare bakåt i tiden.« 

    Anders såg från Anna-Greta till Simon. »Maja var inte elak«, sa han och sökte stöd i  

 deras ögon. Det kom inte. Båda flackade undan med blicken och sa ingenting. Anders reste  
 sig häftigt från stolen och slog ut med händerna. 

    »Maja var inte elak! Hon var ju bara ett barn. Hon var inte elak!«51 

  

Precis som tidigare går sanningen upp för läsaren samtidigt som för Anders på grund av 

den interna fokalisationsposition han har. Under bokens gång är det framförallt ur hans 

och Simons perspektiv som berättelsen skildras, men den mesta information läsaren får 

om Maja kommer från Anders, vilket gör att bilden av Maja är hans uppfattning om 

henne, hans efterkonstruktion om hur det hade varit. Och han har förträngt vem hon var. 

I och med scenen ovan förändras bilden av Maja, både för läsaren och för Anders. Han 

börjar minnas hur det egentligen var: ”Maja hade varit hemsk. Ofta hade han önskat att 

de aldrig hade fått henne.”
52

 Att som förälder erkänna sådana känslor inför sitt eget barn 

är så förbjudet att Anders efter Majas död gör hennes till någon hon inte var, vilket gör 

honom mer tillgänglig för yttre krafter att påverka honom. Anders känslor inför 

vetskapen är delad. Han vill ha henne nära samtidigt är känslan att inte ha kontroll över 

sin egen kropp obehaglig.  

Lilla stjärna 

I Lilla Stjärna följer vi två jämngamla flickor; Teresa och Theres, under deras uppväxt 

fram till att de som 15-åringar dödar delar av publiken på Allsång på Skansen i 

romanens slutsidor. Under de delar som boken berättar om Theres uppväxt är det aldrig 

hon som har fokalisationsposition, vi vet aldrig vad hon har för intentioner och därför 

förblir hon ett mysterium. Istället är det de tre övriga medlemmarna i familjen 

                                                 
50

 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 282. 
51

 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 345. 
52

 Ajvide Lindqvist, 2008, s. 349. 



19 

 

Cederström som växelvis har intern fokalisation. Fadern Lennart hittar Theres som 

spädbarn i skogen och upptäcker direkt hennes märkliga talang; hon kan endast några 

veckor gammal ta rena musikaliska toner. Men hon är även märklig på andra sätt; hon är 

avskärmad från allt runt om henne, visar inga känslor och verkar mer intresserad av 

döda ting än levande. Hon visar upp autistiska drag på det sättet att hon vägrar ta 

ögonkontakt förutom vid ytterst få tillfällen. Paret Cederström tycker att hon är 

fantasisk och obehaglig på samma gång. Av rädsla för att myndigheterna ska ta Theres 

ifrån dem, gömmer Lennart och hans fru Laila flickan i källaren, där hon växer upp utan 

andra bekantskaper än det medelålders paret och deras utflyttade son Jerry. Hon får 

inget namn utan blir omtalad som ”Liten” (hon får senare namnet Theres av Jerry). 

Genom hennes fångenskap kan Lennart forma henne precis som han vill och han visar 

sig ha en väldigt romantisk syn (enligt Schobers tolkning) på Theres barndom när Laila 

undrar varför de ska hålla henne gömd. Lennart: ”Därför att hon inte är ett vanligt barn. 

Kommer aldrig bli ett vanligt barn. Eller en vanlig människa. Hon är vit. Alldeles vit. 

Det enda världen kommer att göra med henne är att förstöra henne.”
53

  

      Därför växer Theres upp under synnerligen skrala förhållanden. För att lyckas hålla 

Theres gömd skapar Lennart en historia som ska se till att hon inte lämnar källaren, som 

går ut på att vuxna människor är farliga för små människor eftersom nästan alla 

människor har hat och hunger i huvudet, de vill äta de små, utom familjen Cederström 

som har kärlek i huvudet. Lennarts lögn visar sig sedan få avgörande konsekvenser för 

resten av historien då Theres vid tolv års ålder angriper Lennart och Laila, och med 

hjälp av olika verktyg slår sönder deras huvuden för att söka efter kärleken som Lennart 

sagt ska finnas där. 

 Flickan såg henne [Laila] i ögonen. Studerade henne. Såg henne i ögonen. Aldrig  

förr hade flickan sett henne i ögonen så länge. Hon lutade sig ner och såg ännu djupare 
 in, som om hon letade efter något i eller bakom Lailas ögon. Som två mörkblå brunnar  

sänkte sig flickans ögon över Laila och för ett kort ögonblick försvann smärtan. Med sitt  

grumlade medvetande tänkte Laila: Hon kan hela .Hon kan göra mig hel. Hon är en ängel. 
     Laila öppnade sina darrande läppar: »Jag är här. Hjälp mig.« 

     Flickan rätade på sig och sa: »Syns inte. Syns inte.« 

En avvikande form skymtade i utkanten av Lailas synfält. En hammare. Flickan höll en  
 hammare i handen. Laila försökte skrika. Det blev bara ett gnyende.54 

 

Citatet ovan visar att Theres uppriktigt tror sig kunna finna något handfast därinne, 

något som faktiskt är kärlek. Precis som alla andra människor söker hon efter kärleken 
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men hennes otillfredsställande uppväxt har inte tillåtit henne att lära sig grundläggande 

värderingar, som varje människas rätt till sitt egna liv.  Hon har tagit Lennarts berättelse 

för bokstavligt vilket sedan drabbar både honom och hans fru. När sonen Jerry finner 

Theres och hans dödade föräldrar anser han att skulden inte enbart kan belastas Theres. 

Han är rädd för henne men tar ändå på sig ansvaret att ta hand om henne. 

      Den andra flickan i boken; Teresa växer däremot  upp i en vanlig kärnfamilj med 

mamma, pappa och två bröder.  Fram till hon är tio år skildras hon utifrån pappa Görans 

synvinkel. Det är med hans blick på dottern som läsaren först får lära känna Teresa. 

Dottern är en tystlåten och eftertänksam individ vilket han uppskattar och de två 

utvecklar en speciell relation till varandra, medan Teresas mamma Maria inte riktigt 

förstår sig på dottern. När Teresa blir äldre är det utifrån hennes egen 

fokalisationsposition som berättelsen framställs. Hon blir inte uttryckligen mobbad i 

skolan, men ju äldre hon blir desto mer utanför blir hon. Den enda riktiga vän hon har är 

grannpojken Johannes. Liksom hos Oskar infinner sig en känsla av utanförskap hos 

Teresa, tanken att ingen förstår henne, vilket senare utvecklas till ett hat mot 

omgivningen. Medan Oskar råder bot på sin ensamhet genom att identifiera sig med 

våldsmän, liknar Teresa i Lilla stjärna sig själv med något annat fruktat. Hon föreställer 

sig själv som en varg, en ensamvarg, som kan vara farlig för människor. Ju äldre hon 

blir desto mer innesluten blir Teresa i sig själv, det bildas ett avstånd mellan henne och 

den övriga familjen. Det går så långt att Teresa blir övertygad om att hon är adopterad, 

men hon nämner inte sina misstankar för någon. Hon börjar istället skriva och läsa 

dikter, men det är först när hon finner ett internetforum med opublicerade dikter skrivna 

av framförallt unga tonårstjejer som hon finner bot på den ensamhet hon känner. Hon 

märker att de sätter ord på hennes egna känslor. Genom forumet kommer hon i kontakt 

med Theres och de båda flickorna träffas och utvecklar en sorts vänskap.  

      Även om Theres inte liknar andra ungdomar finner hon och Teresa en samhörighet i 

musik och text. Theres vet inte hur omvärlden fungerar eftersom hon aldrig varit en del 

av den, men med Teresa vid sin sida blir de ett komplett par. Theres har något som 

starkt påverkar andra ungdomar omkring henne, samtidigt som deras närvaro även 

förändrar henne. Under en Idol-uttagning som Jerry tar med henne till märker han hur 

Theres förändras: ”Jerry hade aldrig sett henne så här. Ett tungt, gravitetiskt lugn 

strålade ut ifrån henne och det var så starkt att Jerry omedvetet flyttade sig en aning 
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närmare, drogs emot henne för att få sin egen oro mildrad.”
55

 Hon söker upp de flickor 

som bryter ihop och talar lugnt med dem: ”Tjejen gned sig själv maniskt i hårbottnen 

varpå hon började skaka och snyfta. Theres reste sig och gick bort till henne, satte sig på 

huk vid hennes fötter. Jerry hörde inte vad de sa, men efter en stund slutade tjejen att 

gråta och nickade tappert. Hon tog Theres hand och klappade den kort.”
56

 Scenen ovan 

är skildrad ur Jerrys perspektiv och eftersom han är oförstående till vad som sker är det 

lika för läsaren. Liksom honom blir vi utestängda från den gemenskap som Theres sakta 

skapar. Hon lockar till sig en viss typ av flickor som liksom Teresa känner sig 

obekväma i sina kroppar. Alla är alienerade från den egna familjen och samhället, vilket 

har skapat en rädsla hos dem. Theres hjälper dem att bearbeta den rädslan. Det är först 

via Teresa som vi till viss del får förklarat Theres dragningskraft: ”Det Theres sa var 

inte märkvärdigt, men Teresa visste ju. Theres hade förmågan att säga exakt rätt sak till 

rätt person, den självklara sanning som just den människan behövde, utsagt med den där 

ogripbara, betvingande klangen i rösten som gjorde det till mer än sanning, till 

Sanningen.”
57

      

      Theres blir en förkämpe för unga, utsatta flickor men hennes metoder är våldsamma. 

På grund av sin uppväxt och Lennarts förfalskade världsbild har hon inte någon respekt 

för vuxnas liv. Även om hon inte är lika rädd för dem längre ser hon dem fortfarande 

som ett hot mot barn. Ett hot som ska bekämpas. När Teresa drabbas av depression blir 

hon medicinerad, vilket resulterar i att hon känner sig tom, känslolös och nedstämd. När 

hon några månader efter depressionen åter träffar Theres, är hennes lösning på Teresas 

problem ett helt annat än vuxenvärlden.  Scenen skildras från Teresas 

fokalisationsposition.  

                         »Jag kan inte.« 

                         Theres tog inte emot den [hammaren]. »Det är du som ska.« 
                         »Varför?« 

                         »Du säger du är tom. Du behöver.« Theres vred sitt huvud mot Teresa och såg henne  

                rakt i ögonen. Teresa flämtade till. Hon stirrade in i de mörkblå hålen medan Theres röst  
               flöt in i hennes öron. »Du gör honom död. Sedan tar du honom. Det kommer lite rök.  

               Röd  rök. Du tar den. Sedan är du inte tom. Sedan blir du glad och vill göra saker igen.«58 

 

Teresa dödar mannen som de har attackerat. Hon ser inte den röda rök som Theres har 

berättat om, men hon inbillar sig att den är där. Scenen är blodig, full av Teresas syn- 
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och luktintryck, hon registrerar vad som händer under mordet men trots att stora delar är 

skildrade med intern fokalisation är den förhållandevis objektiv. Teresas avtrubbning 

speglas i texten. Teresa säger först att hon inte kan skada mannen, men något av hennes 

inre kval skildras inte. Enda gången som hon faktiskt känner något är när hon under 

själva mordet tänker: ”Jag lever. Jag lever. Jag lever.”
59

 Genom den interna 

fokalisationspositionen på Teresa blandat med en extern  synvinkel sätter det läsaren i 

en svår sits eftersom skildringen både kan frambringa identifikation med offret och 

Teresa. Yvonne Leffler menar i Skräck som fiktion och underhållning att en 

förutsättning för identifikation med en karaktär är att huvudpersonen upplevs som en 

positiv karaktär och motsvarar läsarens idealiserade jaguppfattning.
60

 Scenen som 

tecknats ovan kan räknas som den inledande fasen för läsarens avståndstagande från 

Teresa. Hon blir i och med händelsen del av det skrämmande i historien, trots att hon är 

en huvudkaraktär. Känslorna som brottats inom henne, som läsaren också fått uppleva 

tar sig nu uttryck i våld. Leffler menar att den moderna skräckberättelsen suddat ut 

gränsen mellan huvudperson och monster, vilken inte behöver vara en fysisk varelse 

utan var något som endast finns inom en karaktär.
61

 Scenen blir ett slutgiltigt bevis på 

Theres makt över Teresa och senare de andra ungdomarna. 

      Efter händelsen blir Teresa annorlunda, hon vet nu hur hon ska få sig själv att 

faktiskt känna någonting och hon känner sig starkare än sitt tidigare jag. I skolan låter 

hon inte någon av de andra eleverna sätta sig upp mot henne igen. Hon är inte längre 

rädd och föreställer sig allt oftare som en varg som de inte kan skada. Hon drabbas 

också av en form av abstinens, hon vill återigen bli fylld med kraft, det går så långt att 

hon funderar på att döda sin familj. 

       Eli i Låt den rätte komma in och Theres i Lilla stjärna har många likheter med 

varandra. De båda uppmanar till våld, de lockar till sig en viss typ av barn som de ger 

en form av tröst, de är farliga för vissa karaktärer och båda är skrämmande för läsaren 

eftersom deras verkliga intentioner förblir hemliga. När Theres kommer i kontakt med 

fler flickor blir hon och Teresa ledare för en liten grupp som regelbundet träffas för att 

ge varandra stöd. De träffas utanför varghägnet på Skansen eftersom vargar är vad de 

liknar sig vid och ännu mer vill bli. Tillsammans bildar de en grupp på fjorton flickor 
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som ska ta hand om varandra. ”Från och med nu, sa Teresa, är vi flocken. Den som 

skadar en av oss skadar oss alla.”
62

  

      En helg åker de alla på en planerad resa till en gruppmedlems sommarstuga, där de 

ska göra vissa övningar för att växa som grupp, för att ännu mer kunna lita på varandra. 

Det yttersta testet blir att alla tillsammans ska ta en människas liv. Offret är Max 

Hansen, som både Theres och Teresa har en invecklad relation till. Han är involverad i 

musikbranschen och har signat Theres och Teresas grupp Tesla, men vid tiden för det 

planerade mordet utför  Max  utpressning mot de båda. Flickorna lurar ut honom till 

stugan där de tillsammans dödar honom. För att alla ska bli delaktiga häftar Teresa fast 

allas namn på Max Hansens kropp, alla blir sedan tilldelade ett verktyg, och en efter en 

för de sedan in verktyget i hans kropp. Liksom den förra våldsscenen är delar skildrade 

ur Teresas perspektiv; precis som då är hon känslokall inför uppgiften. När mordet är 

utfört vill alla ta del av den inbillade rök som dunstar från Max huvud. ”Flickorna 

samlades kring kroppen som sprattlade likt en fisk på land medan blodet alltmer 

kraftlöst pulserade ut ur hålet i tinningen. Theres stod vid huvudgärden och strök bort 

smetigt hår ur Max Hansens panna. Hon sa: »Kom närmare.«
63

  

      Det här stycket är skildrat med extern fokalisation, det är objektivt vilket gör att 

läsaren endast blir betraktare. Det är ett exempel på Ajvide Lindqvists snabba 

perspektivskifte då det blandas med Tereses interna fokalisation. I och med att just detta 

är skildrat med ett externt perspektiv blir gruppen än mer skrämmande. Scenen är blodig 

och rå. Theres har fört över sin inställning till den mänskliga kroppen till Teresa och de 

övriga flickorna. Kroppen är endast ett ting som de ska förbruka för att bli starkare. 

Teresas inre förvandling till en hänsynslös varg har länge varit under utveckling, och 

den övriga  gruppen blir allt mer djurisk i sina beteenden vilket gör att barnen kan 

räknas till kategorin ”det förvildade barnet”. Renner skriver att ”det förvildade barnet” 

oftast attackerar i grupp, eftersom det sällan ensamt är ett hot.
64

 Även om det visat sig 

att både Theres och Teresa är farliga ensamma så blir gruppen desto starkare och de kan 

efter provet med Max planera attacker mot större mål. De blir farliga för den stora 

allmänheten. Teresa och Theres ser till att alla är delaktiga i Max Hansens död, mest 

som en säkerhetsåtgärd men även för att alla ska vara en del av deras förvandling. När 
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en av flickorna tvekar och bryter ihop när hon ska föra in sitt verktyg i Max Hansen går 

Theres fram till henne: ”Du kan, sa Theres. Du måste.”
65

. Mordet på Max blir en 

uppgörelse med en vuxenvärld som han representerar. En cynisk, oförstående värld som 

gruppen gör revolution mot. 

     Relationerna mellan ungdomarna bygger på samförstånd men är därför inte 

okomplicerade. De testar varandra för att på det sättet visa sin fulla tillit. Som barn i 

sina tidiga tonår testar de även gränser och utmanar maktstrukturen i de inbördes 

relationerna. Innan mordet utsätts tjejerna för ett annat prov av Theres. De gräver en 

grav på stugtomtens gräsmatta och en efter en blir tjejerna levande begravda i en stor 

låda. Det de ska uppleva i lådan är att dö och sedan återfödas. Även i den här övningen 

måste alla delta för att förbli en del av gruppen. Teresa tänker kring vad de nyss 

upplevt:  

Ty något otäckt hade ju inträffat. Var och en av dem hade varit med om någonting  
fruktansvärt. Men var det av ondo? [---] Teresa kunde inte föreställa sig en enda människa, institution eller 

auktoritet som skulle ge sin välsignelse åt vad de hade sysslat med under de senaste fem timmarna. Utom 

Theres. Theres sa att det var gott och det var Theres stjärna de  
följde.”66  

 

Citatet är ett bevis på Theres otvivelaktiga roll som ledare. Det hon säger blir gruppens 

sanning. När samhället har svikit dem följer de istället en jämnårig och farlig mördare. 

Samtidigt visar citatet att Teresa är uppmärksam på vad som händer. Theres är en stark 

ledare men Teresa är inte bara en manipulerad följare utan är, liksom Oskar i Låt den 

rätte komma in, medveten om hur samhället ser på hennes handlingar. Trots det är det 

ett aktivt val hon gör. När alla har genomgått förvandlingen säger Theres till gruppen: 

”Vi var dom döda. Vi behöver liv.”
67

  

      I Lilla stjärna drabbas också barn av andra barns våld. Här är det dessutom en allt 

igenom sympatisk karaktär; Teresas barndomskamrat Johannes som drabbas. Att hälsa 

på honom är det sista hon gör innan den slutgiltiga uppgörelsen för flickorna på Allsång 

på Skansen. Mordet på Johannes är svårt att förstå och att som läsare acceptera. Inga 

signaler har tidigare givits till läsaren vad som ska ske, även om Teresas mentalt 

instabila, våldsamma tillstånd har etablerats. Även för Teresa är orsaken till varför hon 

besöker Johannes inte helt genomtänkt, även om det är (vad läsaren vet) hennes eget 

initiativ. När Teresa ringer på Johannes dörr vet hon inte hur situationen kommer att 
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sluta, om hon kommer att lyckas fullfölja sina planer. Johannes är hennes slutgiltiga 

prov. Vad han tänker i situationen får läsaren inte veta. Teresa utnyttjar den kärlek och 

tilltro han har till henne. 

 [Johannes:] »Vill du döda människor?« 

 »Ja. Väldigt gärna. Jag längtar. Men jag vet inte om jag vågar. Jag vet inte om jag är... 

redo.« 
 [---] 

»Och hur ska du veta det då?« 

 »Genom att döda dig.« 
 »Ska du döda mig?.« 

 »Ja.« 
 »När...då?« 

 »Nu.« 

 En skugga drog över Johannes ansikte när han tröttnade på leken. Med en hastig rörelse 
                       drog han till sig hammaren och räckte den till Teresa medan han fortsatte  att stå på knä 

                       framför henne. »Ja, men döda mig då. Gör det då.« 

 »Du tror mig inte?« 
 »Nej.«68 

 

Teresas gärning gör det uppenbart att det inte finns någon möjlighet att förändra eller 

stoppa henne eftersom läsaren är där med henne och vet att hon dödar Johannes trots att 

”han var hennes bästa vän och den enda pojke hon kanske rentav hade älskat”.
69

 Det blir 

den slutliga händelsen som nu helt avskärmar identifikationen med henne. Scenen är 

dialogdriven och skildrad ur Teresas perspektiv. Även om mordet på Johannes är 

osentimentalt skildrat blir det den mest känslomässigt påfrestande delen i boken. Det 

uppstår en spänning eftersom Teresa så tidigt avslöjar både för sig själv, Johannes och 

läsaren vad som ska hända. Alla har förutsättningarna men tolkar signalerna olika. 

Läsaren vet mer än Johannes och upplever därför Teresa som ett större hot än vad han 

gör.  

Slutdiskussion 

Som nämndes i avsnittet kring tidigare forskning, är skildringar av barn och ungdomar 

inom skräcklitteraturen inte ovanliga. Speciellt inte inom den mer samtida litteraturen 

vilket Yvonne Leffler bekräftar i Skräck som fiktion och underhållning, då hon menar 

att skräckgenren blivit en tonårsgenre. Att skildra barn som onda visar sig också vara en 

företeelse som länge varit en del inom populärkulturen, och det verkar ligga särskilt rätt 

i tiden just nu om en ser till dagens litteratur och film. Barn och ungdomar är inte bara 

skrämmande monster utan även kallblodiga mördare i populära böcker och filmer. John 
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Ajvide Lindqvist är på så sätt en väldigt tidstypisk författare som skriver om vampyrer, 

monster och barn i vardagliga miljöer.        

      Karen J. Renner skriver i ”Evil Children in Film and Literature: Notes Toward a 

Genealogy” att genren onda barn numera är så bred och varierad att det är svårt att göra 

några övergripande analyser om vad det ondskefulla barnet representerar och varför det 

är så populärt. Däremot menar hon att ett karakteristiskt tecken synliggörs i nutida 

skräckkultur och det är svårigheten att döda ett barn, hur ond eller farlig barnet än är.
70

 

En iakttagelse som stämmer väl in på Ajvide Lindqvist böcker. Kanske är det just det 

som gör genren så tilldragande eftersom den i många fall skapar en inre motsättning hos 

läsaren eller åskådaren, som både vill se barnet dö samtidigt som de vill värna om det. 

Med en intern fokalisation på karaktärerna blir berättelserna än mer komplexa eftersom 

det blir svårare att ta avstånd från vissa karaktärer, samtidigt som det i vissa fall blir 

enklare när vi får veta vad de har för avsikter. Det onda blir inte alltid en tydlig varelse 

att skrämmas av, utan kan, som Leffler menar, vara något som finns hos huvudpersonen 

själv. Hos den som läsaren förväntar sig identifiera med.  

      I Ajvide Lindqvists böcker kan karaktärernas utveckling, hur de påverkas och vad 

de är beredda att göra bli en del i det skrämmande. Teresa i Lilla stjärna är under stort 

inflytande från Theres och genom den interna fokalisationspositionen som är på henne 

får läsaren följa med på Teresas inre förvandling från osäkert barn till kallblodig 

mördare. Som nämndes i inledningen skriver Leffler i Skräck som fiktion och 

underhållning att identifikationen är viktig i skräckgenren för att skapa den 

känslomässiga reaktionen hos läsaren, och den interna fokalisationen på flera av barnen 

skapar både empati och avståndstagande. Barnets identitetssökande och skildringen av 

barn som utsatta för mobbning är inte bara ett verktyg för Ajvide Lindqvist att relativt 

enkelt väcka läsarens sympatier för huvudkaraktärerna utan även typiskt för 

skräckgenren, vilket förmodligen är en del i dess popularitet. Även om alla människor 

inte själva upplevt mobbning så kan de flesta relatera till känslan av utanförskap i något 

sammanhang, om den utsatta dessutom är ett barn blir skildringen desto starkare 

eftersom ett utsatt barn väcker känslor hos de flesta. Det är kanske det som gör barnen 

så tacksamma att skildra. Ajvide Lindqvist använder sig inte bara av barn som offer för 

det skrämmande utan låter även barnen stå för det okända i syfte att skapa spänning och 
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obehag. I Människohamn väcks frågeställningen om barn kan födas onda. ”Om barn kan 

vara elaka, var Maja elak, egentligen? Han visste inte. Han kände henne inte.”
71

 Tanken 

är svindlande för Anders och relevant för uppsatsens syfte, hur vi tolkar det beror även 

på vad läsaren har för världsbild. Maja är inte ond men enligt Anders och övriga 

familjen var hon ett speciellt barn; utåtagerande, gränslös och väldigt fantasifull. När de 

söker hjälp hos olika institutioner kan ingen ställa någon diagnos på henne. Maja tillhör 

en kategori barn som finns representerade i varje skola i Sverige idag. Hon påminner 

om Teresa i Lilla stjärna, som även hon är annorlunda men inte ond eller elak från 

födseln. Anders erkänner samtidigt för sig själv att han faktiskt inte kände sitt barn. Han 

sätter ord på de tankar och känslor som flera av barnen i böckerna ger utlopp för och 

representerar en av få vuxna i de tre romanerna som till slut finner något slags 

samförstånd med barnen.  

      Karen J. Renner skriver i “Evil Children in Film and Literature II: Notes Toward a 

Taxonomy” att det som är skrämmande med ”det förvildade barnet” (en grupp dit flera 

av Ajvide Lindqvists karaktärer tillhör), är att de påminner oss om människans primitiva 

natur som under särskilda omständigheter kan tvingas fram hos oss alla.
72

 Och det är 

kanske det som är det mest skrämmande med ”onda” barn; tanken att vi alla, eller någon 

i vår närhet, skulle kunna vara det. Även om barnen i Ajvide Lindqvists böcker 

använder sig utav våld, låter han läsaren bilda sig sin egen uppfattning om karaktären. 

Han tvingar med läsaren på en resa i barnens inre, och även om det som finns där inne 

inte alltid är gott så dömer han dem inte. De är individer som söker efter något som de 

saknar; vilket i flera fall visar sig vara vänskap och förståelse, något som det vuxna 

samhället runt om dem har misslyckats med. Det betyder inte att alla vuxna i böckerna 

är dåliga föräldrar men de har misslyckats med att förstå sina barns behov. Det våld och 

hot som barnen uttrycker kan ses som en revolt mot samhället och den oförstående 

vuxenvärlden. Och i Ajvide Lindqvist böcker är våldet just det enda sättet att göra det 

på, då två av huvudkaraktärerna i böckerna uppmanas till det och sedan anammar det.  

      Den inledande tesen om barnet som utgör ett hot mot vuxna stämmer till viss del 

överens med Låt den rätte komma in och Lilla stjärna men mindre med Människohamn 

eftersom barnen där blir en del av ett större hot. Hotet i böckerna riktas inte enbart mot 
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de vuxna utan även mot barn, både oskyldiga och ”skyldiga”. Ajvide Lindqvist 

använder sig av trovärdiga skildringar om tonårens sökande, utanförskap och 

känslostormar. För hans unga karaktärer påverkar utanförskapet deras  fortsatta vägval. 

Den romantiska och kalvinistiska synen på barn står för två ytterligheter, och Ajvide 

Lindqvist placerar sig någonstans mitt emellan. Det är tvetydiga bilder av barn som 

avbildas även om det är en viss typ av barn som dras till de onda krafterna. De flesta av 

hans barnkaraktärer bär på ett mörker inom sig som till viss del är skapat av samhället, 

eftersom de inte känner sig accepterade av det. Samtidigt har de något annat som lockar 

till sig okända krafter. Teresa i Lilla stjärna är redan från början ett speciellt barn, 

liksom Oskar drivs hon av i första hand destruktiva känslor. Ajvide Lindqvist skildrar 

barn som mobbare, mördare och vandaler. Samtidigt lägger han inte skuld på barnen, 

det är snarare så att de formas utefter särskilda omständigheter; utsatthet, utanförskap 

och en vuxenvärld som inte förstår eller utnyttjar dem. Med Theres och Eli blir det 

annorlunda eftersom de till det yttre ser ut som barn, till viss del agerar som barn men 

det blir upp till läsaren att avgöra om de är barn. Idag delar nog de flesta romantikens 

syn på barn som i grunden oskuldsfulla och att då skildra karaktärer som är i 

gränslandet mellan barn, vuxen och det övernaturliga som onda är inte bara ett sätt att 

skapa spänning och underhållning men också ifrågasätta identitetens tillblivelse. Vad är 

arv och vad är kultur? 

       Som nämndes i inledningen skriver Anders Öhman i Populärlitteratur: de populära 

genrernas estetik och historia att barn ofta får symbolisera gränsvarelser i 

skräckberättelser eftersom de inte lärt sig skilja mellan det mänskliga och det djuriska. 

En teori som är intressant att applicera på flera av barnen i böckerna. Teresa liknar sig 

själv med en varg eftersom hon inte känner någon tillhörighet till människorna runt om 

henne. Oskar försöker kontrollera sina aggressiva känslor genom sin fantasi men också 

genom att släppa lös aggressionerna mot föremål, som när han hugger en kniv mot ett 

träd i skogen. Just för att de är gränsvarelser och inte har hittat sin plats är en av 

anledningarna till att de lockar till sig de mörka mystiska krafterna, i form av Theres 

och Eli. 

      Samtidigt är det inte så enkelt att bara klassificera Theres och Eli som ”onda” 

eftersom även de är produkter av vuxnas handlingar. I Theres fall drivs hon inte av 

ondska utan snarare av nyfikenhet. Hon går bara att analysera genom hennes handlingar 
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och utifrån andra karaktärer i boken. Vi vet inte om hon drivs av en inneboende ondska 

eller om hon helt enkelt inte förstår de grundläggande värderingarna som samhället har; 

att varje människa har rätten till liv och att ingen annan ska ta det livet. Hennes uppväxt 

tillåter henne inte heller att lära sig det. Är Theres ett föräldralöst barn med en ovanlig 

(men naturlig) musikalisk talang eller är hon ett okänt väsen som ser ut som ett barn? 

Samtidigt vet läsaren hur hennes uppväxt sett ut och hur det har förvrängt hennes 

verklighetsuppfattning, det är ju endast mot vuxna personer som hon riktar sitt våld. Det 

andra barnet som skulle kunna klassas som monster är Eli, som till skillnad mot Theres 

är enklare att förstå sig på genom de korta sekvensera av fokalisation. Samt att läsaren 

kan klassificera Eli, även om hen i sin monsterform är skapad av en vuxen karaktär.  

      Både Håkan i Låt den rätte komma in och Max Hansen i Lilla stjärna dödas av barn; 

i Lilla stjärna är det gruppen flickor som tar Max liv och i Låt den rätte komma in 

stoppas Håkan tillslut av Oskars femtonårige granne Tommy. Det är den sexuella 

dragningen till minderåriga som driver dem mot deras död. De riktiga monstren är 

kanske snarare Håkan och Max, vilket understryks då de blir bestraffade med en 

plågsam död. Den interna fokalisation som både Max och Håkan har i enstaka scener 

bidrar även till att komplicera bilden av de båda karaktärerna. Läsaren får ta del av deras 

ångest och problem, samtidigt tvingas läsaren ta del av deras tankar; det blir uppenbart 

att det inte finns någon möjlighet till förändring hos dem, de kommer aldrig att ta 

kontroll över sina begär. Det blir ett exempel på när intern fokalisation skapar 

avståndstagande istället för sympati för karaktären. Barnens handlingar blir på det sättet 

inte lika hemska, vilket är ett tacksamt sätt att arbeta med fokalisationspositioner och 

visar samtidigt att intern fokalisation inte behöver vara samma som identifikation. 

Samtidigt är det svårt att helt ta avstånd från en karaktär som innehar den positionen 

eftersom det av en skicklig författare skapar  mångbottnade karaktärer. Det sätt på vilket 

Ajvide Lindqvist väver in flera huvudpersoner gör att läsaren kan tolka situationer ur 

flera karaktärers perspektiv trots att en enskild scen är berättad med en intern 

fokalisation. Samtidigt som våldet drabbar flera vuxna karaktärer är det även i 

romanerna flera barn som drabbas av våld och till och med blir dödade av andra barn. 

Ajvide Lindqvist gör det inte så enkelt att han skildrar de barn som dödas som 

antagonister utan i flera fall som sympatiska individer, vilket försvårar tolkningen. Det 

är enskilda individer som drabbas av våldet, både barn och vuxna, men samtidigt går det 
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att se våldet, som tidigare nämnts, som ett hot mot ett samhälle som styrs av vuxna 

människor. Ajvide Lindqvist ger inte sina unga karaktärer något annat medel än våld 

och i det samhälle han målar upp har de kanske inte något annat val. 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att analysera John Ajvide Lindqvists tre romaner Låt den rätte 

komma in (2004), Människohamn (2008) och Lilla stjärna (2010) med fokus på att 

jämföra och diskutera barnkaraktärerna i respektive bok med varandra utifrån ett 

skräckperspektiv. Just blandningen barn och skräck har varit en populär genre under 

åren och Ajvide Lindqvist visar sig vara en väldigt tidstypisk författare både gällande 

berättarteknik och innehåll. Den inledande tesen var att barn i Ajvide Lindqvists böcker 

är ett hot mot vuxna karaktärer och uppsatsens syfte var att analysera om det stämmer. 

Som metod användes Gérard Genettes fokalisationsbegrepp, eftersom den interna och 

externa fokalisationen blir avgörande för att se vilken karaktär läsaren förväntas 

identifiera sig med. Enligt Yvonne Leffler är identifikationen inom skräcklitteraturen 

viktig eftersom läsaren måste vara känslomässigt engagerad i berättelsen för att bli 

skrämd. Till hjälp användes en komparativ närläsning av de tre böckerna för att i 

analysdelen studera olika scener i böckerna för att ge en bild av barnen och karaktärerna 

runt om dem, samt för att se hur den externa och interna fokalisationen användes. 

      Det visade sig finnas flera likheter mellan huvudkaraktärerna i böckerna. Oskar i Låt 

den rätte komma in och Teresa i Lilla stjärna är båda mobbade och känner ett 

utanförskap eller kommer från problematiska hemförhållanden. De har få eller inga 

vänner men en ny bekantskap blir en katalysator för de senare händelserna i böckerna. 

Det är de nya vännerna Eli i Låt den rätte komma in och Theres i Lilla stjärna, som 

leder in dem på en våldsam bana, även om de sedan tidigare har visat vissa sådana 

tendenser. I Människohamn blir två av barnen alienerade från de övriga ungdomarna, 

men där kommer ondskan från havet runt ön Domarö och drabbar både unga och gamla. 

I vissa situationer är ett ensamt barn ett hot mot en karaktär men det förekommer också 

att barnet blir en del i ett större sammanhang. Våldet i böckerna riktas i första hand mot 

vuxna men drabbar även flera barn, vilket innebär att den inledande tesen till viss del 

stämmer men även innefattar hot mot andra barn. Samtidigt finns det vuxna karaktärer 

som är hotfulla, framförallt mot yngre karaktärer.  
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      Med hjälp av den interna fokalisationen skildrar Ajvide Lindqvist karaktärer som är 

hotfulla men som läsaren samtidigt kan identifiera sig med, vilket gör historierna och 

karaktärerna mångbottnade. När vissa karaktärer förblir mysterium och därigenom mer 

otäcka, på grund av avsaknaden av intern fokalisationsposition, blir andra än mer 

skrämmande när läsaren får ta del av deras tankar. Även om barnen utför grymma 

handlingar lägger inte Ajvide Lindqvist någon vidare skuld på karaktärerna utan ser 

mycket av det som händer som en reaktion mot utanförskap och en oförstående 

vuxenvärld, där våld är ett medel till återupprättelse. 
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