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Inledning  

Skräcklitteratur har i alla tider lockat läsare, som av nyfikna karaktärer låtit sig ledas in i 

skräckens domäner, mot en värld bortom vardagens logik och moral. Inte sällan har dessa 

berättelser på olika sätt behandlat människors utsatthet, ett ofta återkommande tema inom 

skräcklitteraturen, som tycks hänga samman med skräckens estetik. Men hur kommer det sig? 

Utsatthet och utanförskap är centralt i bland annat Mary Shelleys Frankenstein, Bram Stokers 

Dracula, Stephen Kings Carrie, och i den svenska författaren John Ajvide Lindqvists Låt den 

rätte komma in. En annan svensk författare som låtit sina karaktärer erfara just detta är Mats 

Strandberg, som fått flera priser och utmärkelser för sitt författarskap och vars böcker 

översatts till 27 språk. I uppsatsen analyseras två skräckromaner skrivna av Strandberg, 

Färjan (2015) och Hemmet (2017), med utgångspunkt i temat utsatthet.  

Syfte och frågeställningar 

I uppsatsen analyseras romanerna Färjan och Hemmet utifrån en tematisk läsning, där syftet 

med analysen är att ta reda på vad utsattheten har för funktion och betydelse i relation till 

skräckeffekterna i verken. Med utsatthet menas karaktärernas upplevelser av utanförskap, 

ensamhet, exkludering, isolering samt avsaknad av gemenskap. Eftersom skräckfiktion är 

ämnad att försätta läsaren i fasa, och utsatthet är ett så pass återkommande tema i 

skräcklitteratur – både hos huvudpersoner och monster – undersöks det i uppsatsen hur 

utsatthet produceras och porträtteras i romanerna, och vilken betydelse det i sin tur har för 

effekten av skräck.  

Frågeställningarna som utgås ifrån är:  

Hur framställer Strandberg skräckeffekterna i respektive roman?  

Hur produceras och porträtteras utsatthet i berättelserna?  

På vilket sätt påverkas romanernas skräckeffekter – och i förlängningen läsaren – av den 

producerade och porträtterade utsattheten?  

Analysen har sin utgångspunkt i de platser och kroppar som skildras i verken, och för att 

besvara första frågeställningen utgår jag ifrån fyra teoretiska aspekter av skräck: Sigmund 

Freuds begrepp det kusliga, Tzvetan Todorovs analys av det fantastiska, Noël Carrolls teori 

kring monstruositet samt Michail Bachtins begrepp det groteska. Sedan appliceras Yvonne 

Lefflers teori om skräckberättelsens känsloengagerande berättarteknik, identifikation och 
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antecipation, på verken för att besvara frågeställningarna gällande hur utsattheten bidrar till 

effekten av skräck och påverkar läsaren.  

Teori och metod  

Det kusliga 

Enligt Sigmund Freud betecknar det kusliga något främmande i vardagen som uppfattas som 

farligt.1 Inom konsten har människor i alla tider använt sig av konstgrepp avsedda att föra ut 

läsarna på de gränsområden där mångtydigheten gör de känsliga för skeenden som rör sig på 

gränslandet mellan det igenkända, trygga och det främmande och farliga.2 Det kusliga handlar 

således om när det bekanta blir obekant, och kan röra sig både om personer, platser och 

upplevelser. Det är dessutom starkt kopplat till osäkerhet, som svårigheter att avgöra om 

någonting tillhör verkligheten eller fantasin, vilket enligt Freud gör att läsaren upplever en 

känsla av kuslighet.3 Ytterligare någonting som Freud menar hör till det kusliga är hjälplöshet, 

som att gå omkring i ett obekant mörkt rum utan att hitta ljusknappen, eller att vara vilse men 

gång på gång komma tillbaka till samma ställe.4 Freud konstaterar även att människor ofta 

finner det som sammanhänger med döden kusligt, exempelvis lik och dödas återkomst.5 En 

levande människa med avsikt att skada upplevs också som kuslig.6 Freud poängterar att det 

som upplevs som kusligt i fiktion, inte nödvändigtvis måste upplevas kusligt i verkligheten, 

då läsare godtar skeenden i fiktion annorlunda kontra verkliga livet.7  

Det fantastiska  

Tzvetan Todorov skriver i The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre också 

om det kusliga, och hur det synliggörs genom det berättartekniska. Den berättartekniska och 

strukturella studien behandlar det fantastiska, vilket Todorov beskriver som ett tillstånd 

mellan två förklaringsmodeller. När en händelse som inte kan förklaras med hjälp av våra 

naturlagar – en så kallad övernaturlig händelse – presenteras i en text, har den drabbade 

karaktären två möjliga förklaringar att välja mellan. Antingen är karaktären ett offer för sin 

egen fantasi, vilket innebär att naturlagarna fortfarande gäller – eller så har händelsen faktiskt 

 
1 Sigmund Freud, ”Det kusliga”, 1919, Samlade skrifter 11, Konst och litteratur, volymansvarig: Clarence 

Crafoord, Stockholm, Natur och Kultur 2007, s. 318.  
2 Freud 1919, s. 319. 
3 Freud 1919, s. 345.  
4 Freud 1919, s. 338.  
5 Freud 1919, s. 342. 
6 Freud 1919, s. 344.  
7 Freud 1919, s. 349.  
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ägt rum – vilket innebär att karaktären befinner sig i en värld styrd av helt andra naturlagar.8 

Det förra benämner Todorov som ”det kusliga”, och det senare som ”det övernaturliga”. 

Todorov menar att en tvekan mellan dessa två förklaringsmodeller, mellan naturliga och 

onaturliga förklaringar, skapar den fantastiska effekten.9 Det är även denna tvekan som 

upprätthåller fantastikens effekt, eftersom total tro eller total förnekelse skulle leda läsaren 

bortom fantastiken.10 Todorov skriver att fantastik inkluderar tre villkor. För det första måste 

den fantastiska texten få läsaren att betrakta karaktärernas värld som levande, och som nämnt 

vara osäker kring förklaringen av de skildrade skeendena. Vidare kan tvekan också upplevas 

av en karaktär, även om den framförallt upplevs av läsaren. När läsaren upplever denna 

tvekan, innebär det att den antar en tolkande roll. Till sist måste läsaren anta en speciell 

inställning gentemot texten, vilket innebär att läsaren bör avvisa allegoriska såväl som 

poetiska tolkningar.11 Således förutsätter fantastik ett deltagande från läsarens sida, genom en 

osäkerhet kring vad som egentligen skett i berättelsen. 

Monstruositet  

Noël Carroll, filmforskare och filosof, skriver i Beyond Aestethetics om monstruositet. Carroll 

menar att fiktion kan innefatta monster utan att tillhöra skräckgenren. Fiktion som däremot är 

menad att räknas som skräck, har ett krav på förekomsten av monster. Det som skiljer 

skräckfiktion från fiktion som inkluderar monster enligt Carroll är läsarens känslomässiga 

reaktion på monstret, vilket även är någonting grundläggande för monsterbegreppet. 

Dessutom är läsaren menad att reagera på monstret på samma sätt som karaktären i 

berättelsen gör i sina möten med det.12 Det Carroll menar med känslomässiga reaktioner är 

förskräckelse, vilket enligt Carroll alltid måste vara relaterat till ett objekt, eftersom forskaren 

anser att rädsla måste riktas mot någonting som kan uppfattas som skadligt. Enligt Carrolls 

teori kan man inte vara rädd för någonting man inte uppfattar som farligt, så för att frukta 

monstret måste läsarens övertygelser och kognitioner med hänsyn till det överensstämma.13 

Någonting ytterligare centralt när det kommer till monster är begreppet orenhet. Carroll menar 

att ett objekt som utmanar stående kulturella normer, kategorier och begrepp skapar känslan 

av detta. Det monstruösa objektet kan även ge upphov till ofullständig representation i sin 

 
8 Tzvetan Todorov, The Fantastic: a structural approach to a literary genre, övers. Richard Howard, Ithaca, 

New York: Cornell University Press 1975, s. 25. 
9 Todorov 1975, s. 26. 
10 Todorov 1975, s. 31. 
11 Todorov 1975, s. 33.  
12 Noël Carroll, Beyond Aesthetics, Cambridge, Cambridge University Press 2009, s. 241.  
13 Carroll 2009, s. 244.  
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klass – som när någonting sönderdelas eller exempelvis saknar kroppsdelar. Vad som skapar 

obehaget här är svårigheten att klassificera objektet.14 Denna orenhet kan knytas an till 

berättandet som fantastiskt, där den tvetydiga texten själv blir oren på grund av svårigheten att 

klassificera skeenden. Det som till sist enligt Carroll möjligtvis är monstrets allra största 

karaktäristika är att vetenskapen förnekar dem.15  

Det groteska 

Michail Bachtin, språkteoretiker och litteraturhistoriker, utformade ett karnevalistiskt 

perspektiv i Rabelais och skrattets historia. Karnevalen kan beskrivas som en plats för möten 

och uppror, en semester från vardagen, med en möjlighet att leva ett liv som inte passar in i 

andra sammanhang. Deltagarna i karnevalen blir enligt Bachtin som en slags turister, frigjorda 

från det egna samhället där de tillåts driva med och framförallt ifrågasätta rådande normer.16 

Karnevalperspektivet kan således beskrivas som ett verktyg för att analysera ifrågasättandet 

av samhällets rådande normer och ideal. Ett av begreppen inom Bachtins karnevalteroi är det 

groteska, som kännetecknas av överdrift, hyperbolism och omåttlighet.17 Begreppet fungerar 

som en slags motläsning av den klassiska estetikens uppfattning av människan som förfinad, 

där den mänskliga kroppen ställs i motsats till vad klassisk skönhet innebär. Den groteska 

kroppen är således gränslös och i ständig förändring, betonar kroppsliga begär och pekar mot 

förfall – vilket kan kopplas till monstruositet – och avsaknad av kontroll. Exempelvis hör 

frosseri, kroppsvätskor och lukter den groteska kroppen till, och kroppsuppfattningen 

påminner mycket om den hotbild människor ständigt försvarar sina kroppar mot.18 Begreppet 

hänger samman med de tidigare nämnda genom att det kan fungera som en slags 

utgångspunkt både för monstruositet och för den affekt som ryms inom det kusliga och det 

fantastiska.  

Identifikation och antecipation  

Yvonne Leffler redogör i Skräck som fiktion och underhållning för skräckromaners 

känsloengagerande berättarteknik och tematik. Det som skiljer skräckgenren från andra 

genrer, är enligt Leffler den känslomässiga upplevelsen den avser att framkalla. Skräckfiktion 

har alltså som mål att få läsaren så känslomässigt engagerad i huvudpersonens öde som 

 
14 Carroll 2009, s. 245.  
15 Carroll 2009, s. 239.  
16 Jonas Danielsson, Skräckskönt: om kärleken till groteska filmer – en etnologisk studie, Umeå, h:ström 2006, s. 

26. 
17 Michael Bachtin, Rabelais och skrattets historia, 1965, övers. Lars Fyhr, Anthropos 2007, s. 283. 
18 Danielsson 2006, s. 27. 
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möjligt, så att läsaren tillslut delar upplevelsen av hotet i berättelsen.19 Någonting 

karaktäristiskt för genren är att dess struktur bygger på att en viss händelseutveckling är 

önskvärd, samtidigt som den är förbunden med en permanent osäkerhet, och att sökandet efter 

svar i berättelsen leder till frågor med mångtydiga och ambivalenta svar.20 Frågornas primära 

funktion är inte att besvaras, utan att sätta läsaren i en förväntansfull osäkerhet. Läsaren 

tvingas således även göra avkall på sina egna krav på rationella förklaringar, vilket knyter an 

till Freud och Todorovs teorier om tvekan och osäkerhet. Den förväntansfulla osäkerheten 

innebär således att mysteriet i skräckberättelsen snarare är av känslomässig än intellektuell 

art.21 I skräckberättelsen ger inte slutet och avslöjandet de föregående händelserna någon 

slutlig förklaring, och ofta slutar skräckberättelsen i ovisshet med en obesvarad fråga, samt att 

huvudpersonen antingen undkommer hotet eller besegras av det. Således är det i 

skräckberättelsen det som ligger mellan början och slutet, som är målet med berättandet. Det 

är nämligen när läsaren befinner sig i den olycksbådande och förväntansfulla stämningen som 

den ivrigt vänder sidor för att läsa vidare, och dess empati för huvudpersonen – och därmed 

upplevelsen av skräck – är som starkast.22 Ska en skräckberättelse väcka känslor, förutsätts 

alltså läsaren hysa empati för en karaktär, samtidigt som karaktären befaras råka illa ut. 

Således baseras skräckupplevelsen på en kombination av identifikation och antecipation. 

Läsaren har dessutom utifrån ett externt perspektiv – med kännedom om vad som har föregått 

en scen – ofta bättre möjligheter att bedöma en situation än den agerande karaktären.23 

Materialbeskrivning  

Färjan är Mats Strandbergs första skräckroman, frånsett att han är en av författarna till 

Engelsfors-trilogin som hör till fantasy-genren med inslag av skräck. Romanen Färjan utkom 

2015 på förlaget Norstedts och har översatts till ett flertal språk. Händelseförloppet sträcker 

sig över 12 timmar, och utspelar sig på en finlandsfärja där två vampyrer gjort ett intrång. 

Romanen är skriven ur ett flertal berättarperspektiv, och uppsatsens analysdel av romanen 

utgår ifrån fyra av karaktärerna.  

 

 
19 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Lund, Studentlitteratur 2001, s. 55.  
20 Leffler 2001, s. 38. 
21 Leffler 2001, s. 39.  
22 Leffler 2001, s. 41. 
23 Leffler 2001, s. 71. 
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Hemmet är Strandbergs andra skräckroman, som utkom 2017 på samma förlag. Liksom 

Färjan har romanen översatts till ett flertal språk, och behandlar också ett intrång. Handlingen 

utspelar sig till största delen på ett demensboende, där en demon tagit sig in. Kapitelvis får 

läsaren följa karaktärerna Joel och Nina, som under ett par veckor försöker rädda boendet från 

ondskan. I uppsatsens analysdel redogörs det ytterligare för respektive romans handling.  

Tidigare forskning  

Det förekommer i dagsläget ingen tidigare forskning om skräckeffekter i varken Färjan eller 

Hemmet, men däremot finns det gott om forskning som berör böckerna i Engelforstrilogin, 

vilken Strandberg skrivit tillsammans med Sara Bergmark Elfgren. Bland annat Marie Metsos 

uppsats ”Gotik i svensk fantastik” som undersöker förekomsten och gestaltningen av gotiska 

genrekonventioner i tre urbana fantasy-romaner, varav en är Cirkeln, den första boken i 

trilogin. Med utgång från Mattias Fyhrs gotikdefinition analyserar Metso romanen utifrån 

kategorierna subjektiva världar, avsaknad av högre ordning, atmosfär av förfall, atmosfär av 

undergång samt atmosfär av olösbarhet. Metso menar att subjektiva världar bland annat 

gestaltas genom huvudkaraktärernas känslomässiga syn på händelser, vilken spänner över 

hela handlingsförloppet och återkommer ofta.24 Avsaknaden av högre ordning tar sig uttryck 

genom att huvudkaraktärerna mördas en efter en, och att det inte finns någon de kan be om 

hjälp. Hjälplösheten är således en gestaltning av det gotiska.25 Gällande förfall har som 

nämnts döden en central roll, och det kroppsliga förfallet tar sig uttryck genom bland annat 

förruttnelseprocesser och bekanta ansikten som plötsligt ser obekanta ut, det vill säga 

avvikande på olika sätt.26 Undergången skildras genom exempelvis nedbrunna byggnader och 

ödetomter, som ser kusliga ut. Fysisk och psykisk undergång är dessutom ett hot för 

huvudkaraktärerna. Slutligen gestaltas olösbarheten genom en känsla av att alla händelser inte 

går att rätta till, känslan av att befinna sig i en situation omöjlig att ta sig ur.27  

Anna Höglund skriver i sin avhandling Vampyrer – en kulturkritisk studie av den 

västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet om vampyrberättelsen. 

Höglund menar att varelsen uppenbarligen tillgodoser någon form av primärt behov hos 

 
24 Marie Metso, ”Gotik i svensk fantastik”, kandidatuppsats, Högskolan i Dalarna 2016, http://du.diva-

portal.org/smash/get/diva2:949848/FULLTEXT01.pdf, s. 23. 
25 Metso 2016 s. 24. 
26 Metso 2016 s. 25 
27 Metso 2016 s. 27. 

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:949848/FULLTEXT01.pdf
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:949848/FULLTEXT01.pdf
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människan, med tanke på dess aldrig falnande popularitet.28 Enligt Höglund beror 

fascinationen på den grundläggande faktorn att vampyrberättelsen alltid handlar om oss 

människor. Vampyren är nämligen ett monster som tillåter både identifikation och distans, ett 

monster som är tillräckligt likt oss människor för att vi ska identifiera oss med det, samtidigt 

som det är så pass olikt att vi kan konstatera att det är någonting vi inte är. Vampyren är 

således en tacksam gestalt för människan att använda sig av när den ska beskriva sin omvärld, 

vilket avspeglas i vampyrberättelsen.29  

Jack Halberstam skriver i Technologies of Monstrosity: Bram Stokers ”Dracula” om det han 

kallar för monsterteknologier, samt om gotik och utanförskap hos monstret. Halberstam frågar 

sig hur gotiska romaner och monstren i dem producerar en icke enhetlig monstrositet, 

samtidigt som monstrositeten är ett aggregerat av ras, klass och kön. Halberstam menar till 

exempel att Dracula är annanhet personifierad, och fungerar som en teknik för monstrositet 

eftersom han samtidigt som han är ett monster är en man, feminin och mäktig, parasitisk och 

rik, avvikande och fascinerande samt lever för alltid men kan dödas.30 Berättelsen om 

Dracula, liksom själva monstret Dracula, är flervaluerad och genererar många tolkande 

narrativ, narrativ som försöker klassificera vampyrens hot som sexuellt eller psykologiskt, 

som klass- eller könsbundet. Tekniken för vampyrens monstrositet är enligt Halberstam 

således intimt kopplad till romanens produktion.31 Annanhet i gotisk fiktion härstammar från 

många diskursiva fält och skapar monster utifrån delar från vetenskap och litteratur. Gotiska 

monster är överbestämda, och således öppna för många olika tolkningar, eftersom att de 

omvandlar fragment av annanhet till kroppen.32 Vidare hävdar Halberstam att kroppen hos 

monstret – det andra – markeras som ondskefullt, så att monstret ska kunna kännas igen och 

bli uteslutet.33 Dracula är uppenbart avvikande på många sätt. Hans ögon och händer är 

annorlunda, han äter inte samma mat som de andra, skadas inte av samma vapen, smittas inte 

av samma sjukdomar, och när han blir sårad av ett vapen blöder han inte.34 Enligt Halberstam 

skapar gotisk fiktion en berättande struktur för alla typer av gotik, över disciplinära och 

ideologiska gränser. Det som är gotiskt, beskriver alltså en diskursiv strategi som producerar 

 
28 Anna Höglund, Vampyrer – en kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 

2000-talet, Umeå, h:ström 2011, s. 11.  
29 Höglund 2011, s. 16. 
30 Jack Halberstam, Technologies of Monstrosity: Bram Stokers ”Dracula”, Victorian Studies, Vol. 36, No.3, 

Victorian Sexualities, Indiana University Press 1993, s. 334. 
31 Halberstam 1993, s. 335. 
32 Halberstam 1993, s. 337. 
33 Halberstam 1993, s. 338. 
34 Halberstam 1993, s. 348. 
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monster som ett slags tillfälligt men inflytelserikt svar på sociala, politiska och sexuella 

problem i samhället.35 Monsterteknologier gör enligt Halberstam således monstrositet till en 

viktig del av ras, klass, kön, eller en slags hybrid av dessa.36 Halberstams monsterteknologier 

hänger samman med tidigare nämnda teoretiska aspekter av skräck genom att de alla delar 

den centrala utgångspunkten avvikelse, som manifesteras i det kusliga, fantastiska, groteska 

och monstruösa. 

Analys  

Skräckeffekter i Färjan 

Romanen Färjan utspelar sig på Baltic Charisma, en färja som går mellan Sverige och 

Finland. Resan förväntas ta 24 timmar och 1200 passagerare ska få lämna den trista vardagen 

bakom sig för att umgås, frossa i buffémat och sjunga karaoke. På färjan med de 

förväntansfulla passagerarna befinner sig dock vampyrer, och på bara några timmar 

förvandlas kryssningen till en ren och skär mardröm. Människor förvandlas till ondskefulla, 

blodtörstande varelser, beredda att döda vem som helst, även de som står dem närmast. Mitt 

ute på Östersjön gör huvudpersonerna allt för att rädda sig själva och sina sällskap.  

Den kusliga platsen  

I romanens upptakt har resenären Tomas stora svårigheter att hitta till sin hytt, vilket skildrar 

platsen som labyrintliknande, där hjälplösheten skapar en kuslig effekt: ”Den här korridoren 

är exakt likadan som den han började i. Lång och smal, lågt i tak. För ett ögonblick verkar 

perspektiven skiftas helt, som om han stirrat ner i en djup, fyrkantig brunn, är på väg att falla 

rakt ner i den.”37 När Tomas tillslut hittar sin hytt, öppnas en annan dörr längst ner i 

korridoren, och han hör hur en pojke ropar på hjälp där inifrån. Tomas går då genom den 

skarpt upplysta korridoren, och tittar sedan in i dunklet innanför pojkens öppna dörr. Där inne 

ligger pojken på den bortre änden av sängen med ryggen vänd mot Tomas, och säger sig vara 

rädd och sjuk, berättar att hans mamma skulle hämta mat men varit borta väldigt länge nu. 

Tomas tvekar ett tag, men kliver tillslut in i hytten där han blir omsluten av mörker, vilket 

väcker ett obehag både hos läsaren och Tomas, som snabbt bestämmer sig för att gå därifrån. 

När han vänder ryggen till blir han plötsligt attackerad av pojken, som sedan blockerar 

hyttdörren. Trots att det är Tomas som är vuxen och därför borde vara starkare, är det pojken 

 
35 Halberstam 1993, s. 339. 
36 Halberstam 1993, s. 349. 
37 Mats Strandberg, Färjan, Stockholm, Norstedts 2015, s. 75. 
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som har makten över honom. Tomas har ingenstans att fly i den trånga hytten, och blir snart 

överfallen av pojken igen, som sätter sina vassa tänder i Tomas för att suga i sig hans blod. 

Pojken har alltså visat sig vara en vampyr, som befinner sig ombord med sin mamma för att få 

tag på blod och sen fly vidare så fort färjan nått land, eftersom det alltid innebär stora risker 

för dem att attackera människor. Men pojken, som heter Adam, är trött på att vara i ständig 

rörelse för att inte väcka misstankar. Adam tar därför hjälp av den avdankade schlagerstjärnan 

Dan, som är en av de först smittade på färjan, för att sätta sin plan i rullning och få världen att 

frukta och respektera vampyrer igen.  

I och med vampyrernas intrång på färjan blir platsen således främmande och klaustrofobisk, 

präglad av en hjälplöshet, som yttrar sig genom den kaosartade situation som uppstår när 

människor söker skydd från monstren. Folk vet inte vilka de kan lita på, samtidigt som de 

måste ta snabba beslut på en plats de inte känner till, med långa korridorer och många 

våningar. Den rullstolsburna karaktären Cilla har extra svårt att navigera sig fram ombord på 

färjan: ”Hon tvekar bara ett ögonblick med handen på styrspaken innan hon åker förbi 

sidokorridoren med trapporna och hissarna. Den är full med folk som ser på henne med 

skräckslagna ögon. Hon hade inte haft en chans att tråckla sig in där igen.”38 När hon blir 

jagad av vampyrer är hon därför helt hjälplös, trapporna kan hon inte ta och hissarna är 

överfulla.  

Den groteska platsen 

Bachtin betraktar det karnevalistiska perspektivet som en semester från vardagen, där 

deltagarna får möjligheten att leva ett liv som inte passar in i andra sammanhang. Deltagarna 

blir således en slags turister, frigjorda från sitt eget samhälle: ”Färjan är full med folk som inte 

skulle vara någonting på land, men här lever de som om de ägde världen.”39 Precis så är det 

för många av passagerarna på färjan, bland annat för Madde som vill åt en slags 

verklighetsflykt: ”Hon kan fortfarande få samma barnsliga rusch av att åka iväg så här. Det är 

som att lura vardagen. Hoppa in i ett parallellt universum för ett dygn.”40 Passagerarna på 

färjan frossar i buffémat och kopiösa mängder alkohol: ”Och på något sätt är det andra glaset 

vin slut. Men det finns mer att hämta. I nästan en timme kan de äta och dricka hur mycket de 

vill. Madde är egentligen redan mätt, men det finns så mycket kvar att prova.”41 Frosseriet 

 
38 Strandberg 2015, s. 289. 
39 Strandberg 2015, s. 24. 
40 Strandberg 2015, s. 60. 
41 Strandberg 2015, s. 61. 
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visar på en avsaknad av kontroll, speciellt när det kommer till alkoholen. Några bland de mest 

festsugna ombord är ett gäng män som firar svensexa. Där är avsaknaden av kontroll väldigt 

explicit, framförallt när det kommer till det stora alkoholintagets konsekvenser: ”Den solkiga 

slöjan sitter på sniskan uppe på den blivande brudgummens huvud. Ena bröstet har punkterats 

under den blommiga klänningen. Han hänger över några killar i deras gäng, skulle antagligen 

inte kunna stå upprätt ens om han inte hade klackskor.”42 Vampyrernas intrång gör platsen till 

grotesk genom den kaosartade stämningen, när vampyrerna börjar attackera människor bland 

folk, på dansgolv och i barer. Döda kroppar ligger utspridda på golven, och har resenärerna 

ingenstans att fly får de gömma sig bäst de kan, som karaktärerna Marianne och Madde: 

”Marianne ser sig omkring på ytterdäcket. Ser för första gången på kropparna som ligger runt 

deras fötter. En hög av dem alldeles vid relingen. Idén är så motbjudande att hon genast 

förkastar den. Men så ser hon på Madde, och vet att hon måste försöka.”43 De lägger sig under 

liken, och spelar döda för att undkomma de blodtörstiga monstren som är på väg mot däcket 

där de befinner sig. Vampyrernas intrång gör således den groteska platsen till ännu mer 

grotesk – en plats där människors överlevnadsinstinkter tar över – vilket innebär att platsen 

lösgörs från normer, och karaktärerna kan göra i princip vad som helst för att undkomma 

hotet. Och vampyrerna i sin tur styrs av sina drifter, vilket ligger bakom kalabaliken som 

uppstår.  

Den kusliga kroppen 

Marianne, som reser ensam, känner sig i början av romanen iakttagen när hon klivit ombord. 

Hon sneglar sig omkring, men känslan tycks bara bli starkare. Tillslut ser Marianne en kvinna 

– vampyren Adams mamma – sitta längst in i lokalen: ”Myrorna förökar sig under Mariannes 

hud. Tågar upp i hennes hårbotten. Hon blir säker på att det är kvinnan som iakttar henne. Det 

är något med hennes ansikte. Något som är fel. Det stämmer inte.”44 Men snabbt uppstår en 

osäkerhet hos Marianne, där hon har svårt att avgöra om någonting verkligen är fel med 

ansiktet, eller om det bara är fantasin som spelat henne ett spratt. Således tvekar Marianne 

mellan en naturlig och onaturlig förklaring, men intalar snart sig själv att kvinnan inte alls 

stirrat på henne genom att avvisa den onaturliga förklaringen: ”Det är förstås bara en synvilla, 

tänker hon. Den olyckliga make-upen som får henne att påminna om den där gamla filmen 

 
42 Strandberg 2015, s. 132. 
43 Strandberg 2015, s. 430. 
44 Strandberg 2015, s. 48. 
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med Bette Davis. Och varför skulle hon sitta och glo just på mig?”45 Men faktumet att hon 

känt sig så iakttagen att hon blivit illa till mods kvarstår.  

När Tomas får en första skymt av Adam i den mörka hytten, märker han direkt att Adam inte 

är ett vanligt barn: ”Något är fel med honom, något är så väldigt fel.”46 Tomas har däremot 

svårt att sätta fingret på vad det är med pojkens utseende som avviker, eftersom att det är så 

dunkelt. Men när han panikslaget trycker på strömbrytaren efter den första attacken får han 

reda på vad: ”Pojken är inte större än en femåring. Men brösten hänger som på en gammal 

gubbe. Huden sitter löst, som om den är ett par nummer för stor för kroppen. Och ansiktet. De 

knotiga kinderna. Den grå huden. Köttet som gropar sig onaturligt när han grinar illa mot 

ljuset.”47 Utseendet som beskrivs är avvikande för en pojke och inte alls det Tomas förväntat 

sig att se, med tanke på Adams ljusa pojkröst, vilket skapar en kontrast.  

I början verkar Adam vara en hjälplös, rädd och svag femåring. Men när han visar sig ha 

uppsåt att döda så visas tydliga tecken på ondska hos honom, och han är inte längre så 

harmlös som Tomas först trott. Adam blir ett ont barn, och framstår som oberäknelig, kapabel 

till vad som helst. Detta skapar således en skrämmande effekt, dels eftersom Adam blir svår 

både för Tomas och läsaren att kategorisera, och dels eftersom att han framstår som ett hot. 

Då barn är oskuldsfulla och bör skyddas från ondska utifrån, blir det skrämmande när ondskan 

istället kommer inifrån – eftersom barnet då bär på så starka kontraster – och är oskuldsfullt 

samtidigt som det är ont. Mitt i romanen får läsaren även reda på att Adam är avsevärt mycket 

äldre än fem år, att han egentligen föddes runt förra sekelskiftet och varit inlåst i en 

femåringskropp enda sedan dess. Då ses istället Adam som en gammal man fångad i ett barns 

kropp, vilket skapar ytterligare en kuslig kontrast.  

De dödas återkomst är också någonting som hör till det kusliga, särskilt i början av romanen 

då människor först bevittnar sina nära bli dödade, och därefter bevittnar deras ”återkomst”. 

Till en början kan de förvandlade på avstånd se precis ut som vanligt, men på nära håll syns 

det tydligt att kropparna avviker från det bekanta. Det märker Madde när väninnan Zandra 

blivit förvandlad: ”Läpparna dras tillbaka, blottar hennes tänder. Men det är inte hennes 

tänder. Den ena framtanden ska ligga snett över den andra, jag har sett dom där tänderna 

 
45 Strandberg 2015, s. 48. 
46 Strandberg 2015, s. 81. 
47 Strandberg 2015, s. 82. 
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ända sen mellanstadiet och jag vet, jag vet precis hur dom ska se ut och det där är inte 

dom.”48 

Det monstruösa och den groteska kroppen 

Någonting utmärkande är att monstren under romanens gång blir fler och fler, är explicita och 

har en stor roll i berättelsen. När människor blir bitna och förvandlade till vampyrer, kallas de 

för ”nyfödda”, och i första delen av romanen tror karaktärerna att det våldsamma beteendet 

hos de nyfödda är orsakat av psykoser eller droganvändning. När det våldsamma beteendet 

sedan sprider sig bland folk, tros det vara någon slags smitta som ligger bakom, trots att 

mycket tyder på att det är vampyrer folk förvandlas till. Människorna ombord tvekar således 

mellan naturliga och onaturliga förklaringar, överväger möjligheterna: ”Vampyrer. Det kanske 

är ett tecken på att han håller på att bli galen, men det är ett ord som får allt att falla på plats. 

Hur vansinnigt det än låter, så är det den rimligaste förklaringen han hört på det orimliga som 

just nu sker på hela Charisma.”49 Detta tyder på att monstren i romanen är förnekade av 

vetenskapen, vilket berör Todorovs förklaringsmodeller och är ett av Carrolls 

monsterkriterier. Att monstren har avsikt att skada människor – till och med döda – är 

ytterligare någonting explicit i romanen, vilket gör att läsaren naturligtvis uppfattar monstren 

som farliga. Rädslan riktas således mot monstrens hotfullhet. Detta gör att varje möte med 

monstren upplevs som skrämmande, både för karaktärerna och läsaren, eftersom stora risker 

finns att någon av karaktärerna råkar illa ut. Carrolls begrepp orenhet yttrar sig i Färjan 

genom att vampyrerna utmanar kulturella normer på flera sätt. Exempelvis vistas de helst i 

mörker, dricker blod, gör människor illa och har en sådan fysisk styrka att de enkelt kan 

knäcka nackar på folk.  

Någonting som hör den ofullständiga representationen till i romanen är monsterkropparnas 

förfall. När vampyrerna inte ätit på länge, avger de en lukt av ammoniak och kropparna 

beskrivs som ruttnande. Men när exempelvis Adam fått i sig blodet han behöver, förlorar 

huden sin gråhet och blir frisk och skär. Detta visar på att monsterkropparna är i ständig 

förändring. Det kroppsliga förfallet finns även hos de som nyligen blivit attackerade och inte 

förvandlats än, beroende på hur de blivit bitna: ”Vinden fångar hans hår, blåser undan det från 

ansiktet. Men hans ansikte är nästan borta. Ett stort hål där kinden borde ha suttit. Tungan rör 

sig där inne när mannen pratar för sig själv.”50 Samma man har även blivit biten i magen, och 

 
48 Strandberg 2015, s. 322. 
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går och bär på sina tarmar. När en vampyr sedan rycker tag i honom tappar han ut dem på 

golvet, och halkar, trasslar in sig i sina egna inälvor. Avsaknaden av kontroll gestaltas även 

genom vampyrernas frosseri. Särskilt de nyfödda frossar i blod, eftersom de för första gången 

känner den sortens hunger. Besattheten gör att de inte kan kontrollera sina begär, utan upplevs 

hejdlösa, och de flesta är helt okontaktbara. 

Utsatthet i Färjan 

Någonting centralt för utsattheten i romanen är det faktum att handlingen utspelar sig ombord 

på en färja. Det finns ingen täckning ute på havet, vilket innebär att resenärerna mer eller 

mindre är avskurna från omvärlden, och därför bortom räddning för det som händer ombord. 

Här blir det tydligt att utsatthet och hjälplöshet går hand i hand, vilket gör den karnevalistiska 

platsen till kuslig också. Monstret Adam har gjort ett slags intrång på färjan, och på så sätt 

tagit makten över platsen, vars utsatthet förstärks ju längre han kommer med sin plan: 

”Förstärkaren för mobilsignaler har slagits ut, radion är förstörd, satelliter går inte att 

kontakta, DSC och VHF har saboterats, till och med i livbåtarna och livflottarna. De har inte 

en chans att larma in till land. Har inte ens nödraketer.”51 Gestaltningen av det groteska visar 

på att de enklaste offren för vampyrerna är berusade passagerare – som inte hinner förstå vad 

som komma skall – något som läsaren däremot anteciperar. Detta skapar en skrämmande 

effekt när karaktärerna befaras råka illa ut i möten med monstren, eftersom läsarens externa 

perspektiv gör att den ligger före karaktärerna kunskapsmässigt och därför kan förutse otäcka, 

skrämmande skeenden. 

Den som är mest utsatt när monstren härjar är Cilla, eftersom hon har svårt att manövrera sig 

fram med rullstolen. Beskrivningarna av färjans långa, trånga korridorer kan liknas vid en 

labyrint när Cilla jagas av vampyrer och inte vet var hon ska ta vägen. Hon hade behövt hjälp, 

exempelvis bli insläppt i någon utav hytterna, men alla runtomkring struntar i henne trots att 

hon är i en extra utsatt situation: ”Några fumlar med sina nyckelkort, försvinner in genom 

dörrar. Andra rusar tillbaka mot trapphuset eller försvinner in i sidokorridorerna, knuffas och 

trängs. Men oavsett vilket har de alla en sak gemensamt. Ingen av dem försöker hjälpa 

henne.”52 För folket som redan befinner sig i hytterna – i trygghet – finns däremot en risk att 

de delar gömställe med någon som blivit smittad, vilket försätter dem i en utsatt situation på 

en plats som borde vara trygg, men som istället riskerar att bli kuslig, grotesk och avvikande, 
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vilket kan knytas till Halberstams teori om annanhet, då platsen plötsligt blir en annan, och 

monstruös. Det begränsade utrymmet i hytterna förstärker sedan utsattheten ytterligare, 

eftersom det blir svårt att fly när monstret har kontrollen, vilket vi såg i fallet med Tomas. 

Osäkerheten kring vem som är smittad och inte gör att folk inte heller vet vem de kan lita på. 

Någon kan ha blivit biten utan att ha märkt det i ett försök att fly, och någon kanske ljuger för 

att få slippa bli uppäten levande ute i korridoren. Denna osäkerhet präglar många handlingar – 

som att inte hjälpa andra – samt resulterar i en brist på trygghet och försätter således 

passagerarna i en konstant utsatthet när vampyrerna härjar.  

Den pensionerade kvinnan Marianne är den karaktär vars ensamhet porträtteras mest explicit. 

Romanen inleds utifrån hennes perspektiv, när hon befinner sig på färjeterminalen och tänker 

tillbaka på kvällen innan, då hon köpte sin biljett till kryssningen. Marianne hade suttit 

hemma i sin lägenhet, i sällskap av radions röster, som inte riktigt kunde dränka ljudet av 

väggklockans tickande. Hon hade druckit ett glas vin för mycket, druckit ännu ett och bestämt 

sig för att tillfälligt göra någonting åt sin trista tillvaro. Så hon köpte en biljett, och blev med 

ens upprymd, så pass att hon knappt kunde sova: ”Och känslan höll i sig hela förmiddagen 

medan hon färgade håret, hela eftermiddagen medan hon packade, hela vägen hit. Som om 

äventyret redan börjat. Som om hon skulle kunna fly sig själv genom att fly vardagen.”53 

Redan här är det tydligt att Marianne upplever en utsatthet i form av ensamhet, vilket 

exempelvis skildras med hjälp av väggklockans tickande, som för tankarna till tristess och 

tystnad. Det är också tydligt att Marianne har ett stort behov av att fly sig själv, vilket märks 

dels genom hennes alkoholintag – faktumet att hon druckit ett glas vin ”för mycket” men ändå 

tar ett till – och dels genom sin förhoppning om att vardagsflykten även ska innebära en 

självflykt. På färjeterminalen upplever Marianne att ingen ser på henne – vilket verkar höra 

till vanligheterna – för när hon får ögonkontakt med Göran, en man i solkig jeansväst som ler 

vänligt mot henne, blir hon glad över att bli sedd, trots att Göran och hans sällskap redan 

verkar berusade. Marianne är uppenbart svältfödd på sällskap: ”Egentligen är det förstås 

sorgligt hur mycket hon saknat något så enkelt som att sitta vid ett bord med andra människor. 

Höra till. Vara inbjuden, och inte av plikt.”54 Under kvällen har hon trevligt i Görans sällskap, 

och känner för första gången på länge sig levande. Den behagliga känslan byts dock mot 

kvällens slut ut till självförakt:  ”Hon var löjlig som trodde att hon kunde fly från sig själv. 

Dumma, fega Marianne. Det kan inte ha tagit lång tid för Göran att se hurdan hon är. Han 
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förstod det nog redan innan de låg med varandra, men ville väl inte fly utan att åtminstone ha 

fått sitt.”55 Göran lämnar Marianne ensam i hytten, för att återansluta sig till sitt gäng och 

fortsätta festa. Marianne känner sig utnyttjad och sårad, går upp på däck och börjar fundera på 

vem som skulle sakna henne om hon försvann:  ”Ingen skulle sakna henne på flera veckor, 

inte förrän julen närmar sig. Till slut skulle det väl bli en undersökning och någon skulle se på 

hennes kontoutdrag att det sista hon någonting köpte var två öl på en finlandsfärja.”56  

Skildringarna av de nämnda karaktärernas tuffa omständigheter, resulterar i en känslomässig 

reaktion hos läsaren med en önskan om att det ska gå bra för dem. Sannolikt identifierar sig 

läsaren med någon av karaktärerna, med tanke på att deras olika åldrar, erfarenheter och 

egenheter möjliggör en sådan upplevelse. Som tidigare nämnt menar Leffler att 

skräckfiktionens mål är att få läsaren känslomässigt engagerad i karaktärernas öde, vilket är 

precis vad som sker med hjälp av utsatthetsskildringarna. Mariannes ensamhet är ett sorligt 

element vilket gör att läsaren hyser stor empati för henne redan på första sidan, då romanen 

inleds ur hennes perspektiv. I de partier där Marianne befaras råka illa ut förstärks således den 

skrämmande effekten, som när hon söker skydd under de döda kropparna medan vampyrerna 

letar efter henne. Empatin för Cilla manifesteras i hennes hjälplöshet, men även i känslan av 

orättvisa, då det som nämnts är en större utmaning för henne att söka skydd från monstren. 

Det märks även tydligt att antecipationen är ett faktum när Cilla blir jagad i korridorerna, 

eftersom läsaren oroar sig för vad den förutser kommer drabba henne, då hjälplösheten är 

central. Det är dessutom ett exempel på att läsaren befinner sig steget före Cilla. I partier som 

dessa är även spänningen som starkast enligt Leffler, eftersom den skapas utifrån läsarens 

önskan om att karaktären ska undkomma eller segra över hotet, trots att det troligaste är att 

monstren ska ta hem spelet.57 Tragiskt nog är det mycket riktig det sistnämnda som sker i det 

här fallet.  

Men trots att läsaren kan förutse mycket, tillåts den inte förutse allt. På det här sättet försätts 

även läsaren i en slags utsatthet, både gällande vad som komma skall – med peripetier och 

oanade vändningar – samt en osäkerhet i förhållande till texten, kring hur vissa skeenden och 

karaktärer ska tolkas. Detta visar på att osäkerhet, likt hjälplöshet, går hand i hand med 

utsatthet när det kommer till effekten av skräck, eftersom osäkerheten producerar – och till 

och med kan vara en form av – utsatthet. Ett exempel på när läsarens utsatthet är ett faktum är 
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under avslöjandet av Adams kusliga och groteska kropp, när Tomas tänder ljuset i hytten. 

Läsaren delar då Tomas chock, eftersom att den inte tidigare – trots sitt externa perspektiv – 

erbjudits någon antecipation kring pojkkroppen, och är osäker kring hur karaktären nu ska 

tolkas.  

Den före detta schlagerstjärnan Dan är missnöjd med sitt liv: ”Dan Appelgren springer och 

springer, men han kommer ingenstans. Det är en perfekt metafor för hela hans jävla skitliv.”58 

Dan är trött på Charisma, trött på att spendera timme efter timme i karaokebaren, trött på att 

höra människors falsksång. Det är uppenbart att Dan är utdaterad, med tanke på hur missnöjd 

han är med jobbet på finlandsfärjan. Han tänker ofta på hur han hade det för tjugo år sedan, 

när hans låt låg etta på listorna och alla visste vem han var. Utåt sett verkar han ha det bra – 

folk känner fortfarande igen honom, i alla fall folket på färjan – och han anstränger sig för att 

inte visa sitt missnöje utåt. Det är nämligen tydligt att Dan känner sig misslyckad, och gjorde 

det även under toppen av sin karriär. Detta tydliggörs när en kvinna kommer fram för att 

berömma honom för musiken. Hon tycker att hans låt ”Som feber i mitt hjärta” borde ha 

vunnit Melodifestivalen, och avslutar med att han säkert tröttnat på att höra det där hela tiden: 

”Nej, tänker han. Jag tröttnar aldrig på att bli påmind om mitt misslyckande. Om att till och 

med när jag var en vinnare var jag en förlorare.”59 Det som heller inte märks utåt är att Dan 

upplever ett utanförskap, en ensamhet: ”Det finns inget som väntar på honom i land. Till och 

med bögklubbarna har slutat boka honom. Han har ingenstans att bo och vännerna som är 

villiga att öppna dörren för honom blir färre och färre. Vad ska han göra när han inte är 

välkommen någonstans längre?”60 Dan förtränger den han har blivit med hjälp av droger och 

alkohol, substanser han måste ta för att klara av sitt arbete på färjan. Jobbet är det enda han 

har och det är uppenbart att han inte trivs.  

Någonting som skiljer Dan från de föregående karaktärerna, är läsarens avsaknad av sympati 

gentemot honom. Avsaknaden har att göra med Dans syn på andra människor och hur han 

behandlar dem, vilket sannolikt är ett resultat av den bitterhet han upplever av att vara 

utdaterad, och hans upplevelser av misslyckande. Dan känner ett förakt mot allt och alla runt 

honom, och njuter dessutom av att vara i maktposition. Trots sitt stora självförakt tänker han 

samtidigt gott om sig själv: ”Dan vrider på huvudet. Håret är nyfärgat, inget grått kvar vid 

tinningarna. Han drar upp skjortan. Slår sig hårt på magen med öppen handflata. Inget som 
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dallrar. De flesta killar i tjugoårsåldern kan bara drömma om att se såhär bra ut.”61 Dessutom 

tänker Dan ofta illa om andra, särskilt de som deltar i karaoken han leder om kvällarna: ”Ett 

uråldrigt fetto i åtsittande kläder kommer vaggande som något från Jurassic Park. Hon ler 

nervöst mot Dan, som sträcker ut en arm till stöd när hon kliver upp på scenen.”62 När Dan 

sedan förvandlas till vampyr, förvandlas hans bitterhet till hat, som sedan driver honom under 

händelseförloppets gång. Därtill har han svårt att kontrollera sina drifter eftersom han är 

nyfödd. Således blir Dan det mest skrämmande monstret av alla, med hämnd och död i sikte: 

”Den här hungern han känner, den kanske aldrig kan stillas. Han känner sig bottenlös, som 

om han aldrig kan bli mätt. Och ändå är han mer tillfreds än han någonsin varit.”63 Det är 

tydligt att Dan trivs med det han har blivit, då han känner sig mer levande än någonsin. När 

han ser Adam för första gången vet han även genast att det är något speciellt med honom, och 

han känner igen sig själv, finner en gemenskap i monstruositeten. I samband med 

förvandlingen upplever Dan även sig blivit befriad från färjan och allt den innebär. Hade Dan 

inte burit på så starka känslor av hat och hämnd, hade han sannolikt endast varit ”ett monster i 

mängden”. Således är Dans utsatthet en stor bidragande faktor för effekten av skräck. 

Någonting liknande ser vi hos Adam, som nått sin bristningsgräns och är trött på att ständigt 

behöva fly: ”Vi har blivit myter. Sagor. Något som väcker löje. Den moderna världen har 

sopat bort oss. Och vår egen sort har låtit det hända, för det har sagts att det varit tryggare för 

oss.”64 Utanförskapet Adam upplevt under så många år, har resulterat i en hämndlystenhet 

gentemot människan som både jagat bort vampyrer, och under det senaste seklet även 

reducerat dem till sagor och myter. Särskilt det sistnämnda verkar Adam vara trött på, 

eftersom han drivs så starkt av sin önskan om att människor ska frukta vampyrer igen. Det 

Adam planerar kan kallas för en slags ”vampyrrevolution”, där vampyrerna inte längre ska 

låta sig underkastas, och bli majoritet. Hämndlystenheten och hatet gör Adam till ett stort hot i 

romanen, och förstärker således skräckeffekterna kring monstruositeten, precis som i fallet 

med Dan. I båda fallen är även antecipationen annorlunda än hos Marianne och Cilla. Istället 

för att läsaren förutser vad som ska drabba Dan och Adam, anteciperas snarare hur deras 

handlingar drabbar andra, eftersom det är de som är hoten.  
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Skräckeffekter i Hemmet  

Romanen Hemmet börjar med att Joel återvänder till hemstaden Skredsby för att ordna med 

sin mammas flytt till demensboendet Tallskuggan. För Joel innebär att återvända inte bara 

sorg över att ha förlorat mamma Monika till demenssjukdomen, utan även känslor av 

misslyckande då flytten till Stockholm inte ledde till den planerade musikkarriären, utan till 

misär och missbruk. Monika, vars demens förvärrats efter ett hjärtstillestånd, blir snabbt 

sämre när hon anländer till boendet. Hon får våldsamma utbrott, hävdar att hennes döda make 

Nils är tillbaka och vet plötsligt saker hon omöjligt kan ha någon aning om. Snabbt sprids det 

oförklarliga beteendet bland de andra boende på avdelningen, och personalen märker att 

någonting är fel. På demensboendet jobbar Joels barndomsvän Nina, som inte pratat med Joel 

sedan det smärtsamma uppbrottet efter studenten, då hon valde att inte följa med Joel till 

Stockholm som de planerat och drömt om. Kapitelvis får vi följa både Joel och Nina, som av 

omständigheterna tar upp kontakten igen, när de försöker rädda alla från demonen som tagit 

sig in på Tallskuggan i samband med Monikas ankomst.  

Den kusliga platsen  

För Nina vars arbetsplats alltid varit en stor trygghet för henne – en plats där hon vet vad folk 

behöver och hur hon ska ge dem det – känns inte längre Tallskuggan som förut, efter Monikas 

inflyttning. Tryggheten störs plötsligt av någonting. Belysningen börjar krångla, konstiga ljud 

hörs, och märkliga skuggor börjar skymta förbi. Nina känner sig allt oftare iakttagen, speciellt 

i källaren: ”Hon vänder sig om. Korridoren ligger tom bakom henne. Ändå känns det som om 

något tittar tillbaka på henne. Iakttar henne under tystnad, tryggt i vetskapen om att hon inte 

kan se det.”65 Snart börjar Nina också känna sig förföljd utanför arbetsplatsen. Även de 

boende på Tallskuggan tycks märka att någonting har förändrats. Bodil börjar prata om en 

karl som flyttat in, den djupt religiösa Lillemor känner av en närvaro hon beskriver som en 

ängel, och Anna pratar om ett spöke som försöker skrämmas. De boende på avdelningen 

börjar dessutom göra sådant som är olikt dem, vilket innebär att det bekanta främmandegörs. 

Till en början avfärdas det som sådant som hör till demensen, som att många boende är 

oroliga, ledsna och pratar osammanhängande om någon som vill åt dem, men det tar sig även 

uttryck genom handlingar. Lillemor har sönder alla sina prydnadsänglar som hon tidigare 

hållit så kärt, och Petrus som vanligtvis aldrig lämnar sitt rum själv gör plötsligt det: ”Petrus 

klättrar ner på golvet med hjälp av sina starka armar. Hakar loss kateterpåsen från sängramen. 
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Den släpar efter honom när han ålar fram till dörren, ställer sig på benstumparna så att han 

kan trycka ner handtaget. Han fortsätter ut i korridoren.”66 Tallskuggan beskrivs som en plats 

där döden alltid är närvarande – en plats som ingen kommer levande ifrån – vilket innebär att 

sådant som sammanhänger med döden har en central del i romanen, vilket knyter an till de 

onaturligt kusliga, övernaturliga, skeendena i romanen. För Nina blev döden snabbt vardag i 

och med arbetet som undersköterska, och hon har sett många dö på avdelningen. Flera 

dödsfall skildras i romanen och något anmärkningsvärt är att Monika som tidigare nämnts 

också varit död men återupplivats. Förutom att det var i samband med händelsen som hon 

blev dement, började hon även efter detta prata om att hennes bortgångne make Nils följt med 

henne tillbaka till jordelivet.  

Den groteska platsen 

Demensboendet är inte lika starkt präglat av normer och oskrivna regler som på andra platser i 

samhället. Platsen kan beskrivas som frigjord från vett och etikett, med tanke på hur många av 

de boende för sig på grund av sin sjukdom. Ofta skildras platsen som karnevalistisk, där 

personalen ”spelar med” för att inte bidra till ännu mer förvirring eller oro hos de boende. Ett 

exempel på detta är under midsommarfirandet – som dessutom kan beskrivas som en slags 

karnevalistisk högtid – när de boende får önska vilka sånger som ska spelas. Petrus önskar 

”Hej tomtegubbar” varpå hans fru skrattar nervöst, klappar honom på axeln och påminner om 

att det ju är en julsång, något som innebär att det sker en slags omkastning som utmärker det 

groteska: ”Petrus slår näven i bordet så att de runtomkring honom hoppar till. Jag vill höra 

tomtegubbarna, din satans slyna! Hans fru drar åt sig handen, men Adrian ler obekymrat. 

Okej! Då kör vi tomtegubbarna!”67  Petrus är även ett exempel på avsaknad av kontroll, med 

tanke på sakerna har säger till folk. Hans fru ber ofta om ursäkt å hans vägnar och menar att 

Petrus hellre skulle ha dött än att bete sig sådär. Hos Monika finns också en tydlig avsaknad 

av kontroll, särskilt på grund av demonen som styr henne med järnhand. Hon har svårt att tala 

om vad som pågår inom henne, och när hon försöker utsätts hon för fara. När Monika ska 

göra sin namnskylt ser hon sin chans att skriva ner ett rop på hjälp, men när demonen märker 

det får den henne istället att knyckla ihop pappret och stoppa det i munnen: ”Sucdi kommer in 

i allrummet och ser att Monika håller på att kvävas. Hon springer dit. Tar emot slag från 

Monikas fäktade nävar medan hon gräver i den tuggande munnen. Anna ser nervöst på. Han 
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är arg nu, säger hon.”68 Eftersom att Monika är dement avfärdas händelsen som ett resultat av 

sjukdomen, en känsloreaktion på att inte minnas stavningen på sitt egna namn.  

Den kusliga kroppen 

Monikas demenssjukdom som bara tycks bli värre, gör att Joel inte längre upplever sin 

mamma på samma sätt, och således främmandegörs Monika. Hon tycks allt oftare bli någon 

annan, någon okontaktbar: ”Hon är på en plats där Joel inte kan nå henne. Hittills har hon 

alltid kommit tillbaka. Små stunder i taget. Små glimtar av den hon varit. Men de blir färre 

och färre. Och det går fort. Fruktansvärt fort.”69 Ofta känner hon inte igen Joel, utan tror att 

han är någon från hemtjänsten eller liknande. Det obekanta tar sig även uttryck i Monikas 

utseende, särskilt hennes leende, vilket Nina bevittnar: ”Monikas ena mungipa kryper uppåt i 

ett snett leende som inte alls är bekant i hennes ansikte.”70 Även undersköterskan Sucdi blir 

illa till mods av leendet: ”Det är ett leende som får Sucdi att vilja släppa hennes magra arm 

och backa undan, slippa ha Monikas ansikte så nära sitt eget.”71 Ibland upplever Nina sig 

kunna skymta ett annat ansikte hos Monika, ett hatiskt, otåligt ansikte. Monikas röst är inte 

heller sig lik. Ibland tycks den bli mörkare, verkar komma djupt inifrån henne. Monika vet 

även plötsligt sådant hon inte kan ha någon aning om, bland annat några av karaktärernas 

största hemligheter. Detta skapar till en början en stor förvirring – får de att tveka mellan 

naturliga och onaturliga förklaringar – men gör sedan karaktärerna säkra på att någonting 

faktiskt är fel med Monika, någonting som inte har med demensen att göra. 

Monika börjar även få märkliga anfall. Joel bevittnar ett av dem där Monikas huvud böjs 

bakåt, senorna spänns till bristningsgränsen och munnen spärras upp följt av att kroppen böjs 

bakåt i en båge och börjar skaka våldsamt. Joel ropar panikartat på hjälp, men när personalen 

kommer rusandes ligger Monika och sover i sängen, som att ingenting har hänt, vilket visar på 

vilken tvetydighet den kusliga kroppen bär på. Joel börjar undra om han inbillat sig allting, 

eller bevittnat en övernaturlig händelse. Möjligheten att han inbillat sig, med tanke på 

tvetydigheten, gör att läsaren tolkar skeendet och kroppen kusligt, samtidigt som kroppen 

också framställs som grotesk. Detta visar även på att begreppen ligger nära varandra, och 

erbjuder andra tolkningar, i respektive riktning.  
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Även Nina tvivlar på sig själv, tvekar mellan naturliga och onaturliga förklaringar. De andra 

arbetande på Tallskuggan präglas också av svårigheter att avgöra om vissa händelser är ett 

resultat av en skenande fantasi eller ifall de verkligen ägt rum och således är onaturliga: 

”Monika slår upp ögonen. De är alldeles vita, som hårdkokta ägg som tryckts in i skallen. Rita 

skriker till. Det är bara en synvilla förstår du väl? säger Monika mjukt. Hon blinkar och 

hennes ögon är som vanligt igen.”72  

Det monstruösa och den groteska kroppen 

Svårigheten att klassificera monstret är ett faktum, särskilt i första delen av romanen. Monika 

pratar så mycket om sin make Nils att Joel tillslut börjar överväga möjligheten att det är han 

som följt med Monika på något sätt. Joel präglas däremot ständigt av sin skepsis, eftersom 

Monikas beteende kan avfärdas som ett resultat av demensen – vilket är en förklaring 

Todorov skulle benämna som kuslig – men också för att allt bortom döden är förnekat av 

vetenskapen: ”Hittills har han inte tillåtit sig att se vilka enorma frågor som finns inflätade i 

mysteriet kring mamma. Liv. Död. Allt däremellan. Allt bortom det.”73 Joel överväger trots 

det en övernaturlig förklaring, men hålls tillbaka av den kusliga, vilket skapar hans tvekan.  

Det visar sig att Monika under sin återupplivning fått med sig något från ”andra sidan”, men 

det visar sig vara varken någon ängel eller något spöke: ”Anna stirrar upp mot taket. Ser på 

honom. Hon förstår nu. Både hon och Lillemor har haft fel. Det där är varken en ängel eller 

ett spöke. Det är nåt helt annat.”74 Det som äntrat jordelivet tillsammans med Monika visar 

sig vara en demon, som tagit över Monika i väntan på en starkare kropp att erövra. Dessutom 

har demonen under tiden växt sig stark och är oberäknelig. Exempelvis tar den sig in i Joels 

kropp och pratar genom honom en kort stund, för att visa vad den är kapabel till. Monstret 

gestaltas även som skuggor som flyter ihop till gestalter, samt genom döda personer. Nina ser 

till exempel sin egen sedan länge bortgångna mamma, känner lukter av nikotin och sprit och 

hör hennes sluddrande röst. Demonen beskriver sig själv som en ”liftare” och tycks vara i 

behov av andra kroppar för att synas och höras. Orenheten tar sig även uttryck genom att 

monstret vet karaktärernas djupaste hemligheter, vilket inte borde vara möjligt eftersom de 

flesta av karaktärerna aldrig talat högt om dem. Här utmanar således monstret samhällets 

normer och kategorier, och blir samtidigt ännu mer hotfullt, eftersom det hos karaktärerna 

skapas en rädsla för att monstret ska avslöja hemligheterna. Man kan säga att monstret på så 
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sätt förgrenar sig genom att ta upp karaktärernas undantryckta minnen till ytan. Joel blir 

exempelvis påmind om att han varit en bidragande faktor till en överdos: ”Ögonen som aldrig 

mer skulle se. Blodet som slutat pumpa. Blodet fullt med droger. Droger som Joel gett 

honom.”75 Nina blir påmind om beslutet som orsakade hennes mors död, det faktum att hon 

berättade för en läkare att hennes mamma börjat dricka igen. Hade hon inte sagt någonting 

hade mamman fått en ny lever, och fortfarande varit vid liv.  

Det är explicit att monstret är farligt, eftersom det tar livet av både Anna och Lillemor. När 

Joel och Nina – och läsaren – sedan inser vad dessa två haft gemensamt, nämligen att de båda 

genomskådat monstret, förstärks hotfullheten ytterligare eftersom Joel och Nina också 

genomskådat det. Och det vet monstret om. Nu upplever de att det bara är en tidsfråga innan 

de själva blir dödade precis som Anna och Lillemor. I den här hjälplösheten tydliggörs även 

läsarens känslomässiga reaktion på monstret, då en önskan om att karaktärerna ska 

undkomma hotet uppstår. Avsaknaden av kontroll tar sig uttryck hos Joel och Nina som inte 

kan hjälpa Monika, och är helt maktlösa inför vad både demensen och demonen gör med 

henne. Istället tynar hon bort framför deras ögon: ”Nina ser på den utmärglade kroppen i 

sängen. De flagnande läpparna. Håret som hänger platt och livlöst. Det som tagit över Monika 

är en parasit som sugit all kraft ur henne. Tärt bort hennes kött tills det bara återstår ett skelett 

med för stor hudkostym.”76 Att Monika tynar bort visar dessutom på kroppsligt förfall, vilket 

märks hos alla boende på Tallskuggan, genom skildringar av åldrande kroppar som inte längre 

fungerar som de ska. Dagmar till exempel, kan inte längre tala, och måste bli matad. Hon har 

helt förlorat kontrollen över sin kropp. Även beskrivningen av Edits yttre tyder på kroppsligt 

förfall: ”En tant som hänger över en rullator plirar nyfiket på dem med ögon som täcks av en 

vit hinna. Ryggraden är så böjd att den verkar ha gått av på mitten. Håret är tufsigt, och den 

skära hårbotten lyser igenom. Intorkad saliv har samlats i mungiporna.”77 De gamla kropparna 

symboliserar med sitt åldrande, sina åkommor och sin förlorade kontroll allt sådant som 

människor i allra högsta grad försöker undvika. I romanen gestaltas karaktärerna på 

Tallskuggan således som allt annat än förfinade, med kropparna i fokus.  
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Utsatthet i Hemmet 

Joels återvändande till Skredsby är tufft för honom på flera olika sett. Bortsett från Monikas 

demens och påminnelsen om den misslyckade musikkarriären, blir han även påmind om sin 

uppväxt – sitt forna jag – och börjar tänka på gamla klasskompisar och bekanta: ”Vilka finns 

kvar i trakten över huvud taget? Har någon gammal klasskompis sett honom på Citygross i 

Ytterby eller på macken nere i Skredsby, har det börjat skvallras om att han är tillbaka? Joel 

som trodde att han var nåt.”78 Det är tydligt att folk i byn pratade illa om honom under 

uppväxten, och han oroar sig nu över att råka på någon under vistelsen, vill inte bli påmind 

om smärtsamma minnen. Som tonåring var Joel avvikande, både från sin familj och sina 

klasskompisar: ”Jag var aldrig som dom. Jag var konstig och lyssnade på konstig musik. Jag 

färgade håret och hade på mig svarta kläder.”79 Han trivdes inte i byn och längtade till 

storstaden – till Stockholm – där han hoppades slippa småstadsmentaliteten och finna 

likasinnade, både gällande musiksmak och sexuell läggning.  

Vänskapen med Nina gjorde tonårsåren någorlunda uthärdliga, och gjorde Joel mindre ensam. 

Nina hade det också tufft, bodde i ett av de slitna lägenhetshusen i Ytterby med sin 

alkoholiserade mamma, och blev utsatt för mobbning i skolan: ”Det var i högstadiet, när de 

bytte skola och blandades upp med elever från Skredsby och andra mindre samhällen, som 

mobbningen började på allvar. Nina försökte intala sig att hennes nya klasskompisar bara 

skojade. Att hon var överkänslig.”80 Nina och Joel fann varandra i utanförskapet, räddade 

varandra från ensamheten och blev en oskiljaktig duo med drömmar om skivkontrakt och en 

andra chans i Stockholm. Men Nina följde aldrig med Joel dit utan valde att stanna i byn, 

vilket orsakade bråket mellan dem. Hon vågade helt enkelt inte ge sig in i det nya livet efter 

en miserabel helg i staden, som hon antog bara var en försmak av hur livet i Stockholm skulle 

bli. Genom tillbakablickarna till uppväxten – som berör känslor av att inte passa in och avvika 

från andra jämnåriga och sina nära – får läsaren under romanens gång lära känna både Joel 

och Nina, och hinner på så sätt utveckla en stark empati för karaktärerna och dess öden. Den 

typiska tonårstematiken som präglar karaktärerna möjliggör även starkt för identifikation. 
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Trots Ninas trygga tillvaro, kvar i byn, känner hon sig däremot inte helt tillfreds. Relationen 

med Markus har sina brister och sonen hör knappt av sig, verkar snarare ointresserad av Nina, 

som känner sig oönskad och i vägen. Ensamheten är påtaglig. Det är den även för Joel: 

”Insikten slår honom med full kraft. Han är helt ensam. Nina finns inte kvar i hans liv. Och 

när han blev ren försvann hans enda vänner i Stockholm. Drogerna var det enda de haft 

gemensamt.”81 Joel känner sig även ensam kring allt som har med demensen att göra. Han 

tvingas sköta i princip allt själv eftersom hans bror inte har tid att hjälpa till, eller förstår hur 

kritiskt Monikas tillstånd egentligen är, eftersom demonen tagit över Monika helt när han 

besöker henne: ”Mamma lyssnar andäktigt. Nickar på alla de rätta ställena. Bara en gång 

vänder hon sig mot Joel och ger honom ett litet flin. Ser du nu? verkar det säga. Ser du hur 

bra jag kan spela er mamma om jag vill?”82 När Joel pratar med Fredrika, som också är 

anhörig till en boende på Tallskuggan, inser han att det är första gången han inte känner sig 

helt ensam om sin situation. På det här sättet byts Joels utsatthet stundtals mot gemenskap, 

och även en slags trygghet, särskilt när han återförenas med Nina, som trots bråket och åren 

som passerat är bekant och således en trygghet för Joel. Utsattheten som ständigt varvas med 

trygghet, gör det svårt för läsaren att antecipera kommande skeenden. Exempelvis hänger 

Monikas öde till stor del på relationen mellan Joel och Nina, som måste försonas och 

samarbeta för att lyckas rädda Monika. Varje gång Joel och Nina bråkar, stiger således 

spänningen och lämnar läsaren i ovisshet om kommande händelser, med en känsla om att 

Monika befaras hamna i en ännu större fara.  

När Joel i början av romanen försöker berätta om Monikas liv för att personalen på 

Tallskuggan ska lära känna henne, tydliggörs det att även Monika varit mycket ensam: 

Markören blinkar vidare. Vad ska han berätta mer om mamma? Vad tyckte hon egentligen om? Vad hade 

hon för intressen? Hon hade inga nära vänner. Många försvann redan när pappa blev sjuk. Hon höll inte 

kontakten med kollegorna efter pensionen. Grannarna är borta. Det finns ingen släkt kvar i trakten. Vad 

gjorde hon på dagarna, ensam i huset? Gick hon bara och tänkte på pappa? Väntade på att Joel eller Björn 

skulle ringa? Hon måste ha varit fruktansvärt ensam. På det sättet är de åtminstone lika.83 

Även på Tallskuggan känner sig Monika ensam, längtar efter Joels besök och har svårt att 

känna sig hemmastadd. De flesta av de boende upplever samma sak, och trots gemenskapen 

som personalen strävar efter att uppnå, känner sig många isolerade, utanför. Exempelvis 

Wiborg, som uttrycker sina känslor inför Nina under en utav allsångerna: ”Jag är så ensam. 

 
81 Strandberg 2017, s. 67. 
82 Strandberg 2017, s. 270. 
83 Strandberg 2017, s. 62. 
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Alla har roligt utom jag.”84 Även Olof uttrycker liknande känslor när Nina kommer in på hans 

rum, där han sitter och gråter tyst för sig själv, förklarar att det är svårt att bli gammal. Nina 

tycker synd om honom: ”Hans dotter har inte kommit tillbaka sedan dagen då Olof flyttade in. 

Och Nina kan inte låta bli att undra vem som skulle hälsa på henne om hon hamnade här. Och 

om de i så fall gjorde det av fri vilja eller av pliktkänsla.”85  

Ensamheten som skildras hos de boende på Tallskuggan är ett sorgligt element. Med tanke på 

dödens ständiga närvaro kan platsen beskrivas som en sista anhalt för de boende, och att 

uppleva känslor av ensamhet, isolering och avsaknad av gemenskap sin sista tid i livet är 

dystert. Dessutom, som tidigare nämnts, saknar de boende kontroll över sin tillvaro. De är 

låsta till platsen, lämnar knappt byggnaden: ”Anna tror att hon är utomhus när hon går runt 

under allrummets glastak. I själva verket har hon inte varit ute på flera veckor. Kanske 

månader.”86 Maktlösheten som erfars kan liknas vid en slags hjälplöshet, och visar återigen på 

att hjälplösheten går hand i hand med utsattheten, vilken når en annan nivå i samband med 

demonens intrång på Tallskuggan. Det trygga hemmet förvandlas plötsligt till en otrygg plats, 

nu utsatt både på ett känsloengagerande och ett skräckinjagande vis. Monika är i en särskilt 

utsatt position på grund av demonen, som dessutom utnyttjar hennes redan befintliga utsatthet 

– demenssjukdomen – för att bryta ner henne till döden så att den ska kunna erövra en annan, 

starkare kropp. Jämfört med de utsatta vampyrerna i Färjan, är demonen i Hemmet långt ifrån 

utsatt. Det är inte ett monster som behövt fly människan, kanske på grund av dess ogripbarhet. 

Demonen behöver manifestera sig i en människa för att existera i dess värld, annars finns den 

någon annanstans, på en plats eller i ett tillstånd den levande människan inte har tillgång till. 

Ett tillstånd som varken är vetenskapligt bevisat eller fattbart. Men det är just detta faktum – 

att demonen är bunden till Monika – som ändå bidrar till en slags utsatthet. Så länge Monika 

lever, är demonen fast vid henne och kan inte ta sig därifrån. Lyckas den inte ta livet av henne 

är det Monika som, med viss begränsning, har kontroll över monstret trots att det är demonen 

som från början tagit makten över henne.  

Berättelsens känsloengagerande berättarteknik gör att läsaren vill att Joel ska få tillbaka sin 

mamma, och demonens utsatthet bidrar till en strimma hoppfullhet, där läsaren hoppas på att 

karaktärerna på något sätt ska lyckas överlista monstret, trots att det har ett tydligt övertag. 

Samtidigt är läsaren också väl medveten om vad en frigörelse av demonen innebär för 

 
84 Strandberg 2017, s. 100. 
85 Strandberg 2017, s. 217. 
86 Strandberg 2015, s. 44.  
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Monika. Således anteciperar läsaren slutet för henne, men befinner sig samtidigt i en utsatt 

position präglad av en ovisshet kring vem som blir demonens nästa offer när den frigjort sig 

från Monikas kropp, och vad som kommer att ske med resten av karaktärerna. Här tydliggörs 

Todorovs deltagarvillkor, eftersom läsaren antar en tolkande roll, lika utsatt som karaktärerna 

i berättelsen på grund av ovissheten. Återigen ser vi att utsatthet hänger ihop med osäkerhet, 

att de är beroende av och kompletterar varandra.  

Sammanfattning och slutsats 

I Färjan manifesterar Strandberg skräckeffekterna främst i platsens monstruösa intrång. 

Färjan är i ett tillstånd av hjälplöshet, någonting som präglar berättelsen på flera sätt. Genom 

skildringarna av den karnevalistiska, groteska platsen, påvisas det att passagerarna erfar 

hjälplöshet antingen genom avsaknad av kontroll till följd av att inte vara i sina sinnens fulla 

bruk, eller av den chockartade paniken som uppstår när de snabbt måste söka skydd från 

vampyrerna. Hjälplösheten är också central i karaktärernas möte med monstren, eftersom de 

till ytan begränsade platserna gör det svårt att fly, exempelvis i de trånga hytterna där de flesta 

av attackerna sker. Den drastiska ökningen av monstren gör att passagerarna inte vet vilka de 

kan lita på, något som präglar berättelsen och visar på att osäkerhet också är en central 

skräckeffekt i romanen. Karaktärerna tvekar mellan naturliga och onaturliga förklaringar 

gällande vampyrkropparna, som också bidrar till ett främmandegörande av det bekanta genom 

sina avvikande utseenden. Vampyrernas avvikande kroppar som utmanar stående kulturella 

normer och kategorier, som de kusliga kontrasterna Adam bär på, gestaltas också genom det 

groteska, där det kroppsliga förfallet förstärker främmandegörandet och således effekten av 

skräck. Ytterligare en skräckeffekt är dödas återkomst och lik, ett resultat av vampyrernas 

attacker. Vampyrernas hotfullhet kombinerat med läsarens externa perspektiv, gör att läsaren 

delar karaktärernas känslomässiga reaktioner på monstren. 

I Hemmet gör Strandberg också platsen till en utgångspunkt för skräckeffekterna, och det 

monstruösa intrånget på en plats där döden ständigt är närvarandra förstärker således en redan 

befintlig skräckeffekt. Någonting centralt är främmandegörandet av det bekanta på platsen, 

eftersom både personal och boende upplever en förändrad stämning, känner sig iakttagna och 

ser skuggor. Här är osäkerheten central, då dessa skeenden får karaktärerna att tveka mellan 

naturliga och övernaturliga förklaringar. Gällande kroppen är det främst Monika som agerar 

och stundtals ser obekant ut, något som också får karaktärerna att tveka mellan 

förklaringsmodellerna. Den groteska platsen och de åldrande kropparna i förfall tydliggör 
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avsaknaden av kontroll som hör ihop med hjälplösheten, som likt osäkerheten är en 

skräckeffekt som präglar berättelsen, eftersom många av karaktärerna befaras råka, och råkar, 

illa ut, något som visar på att ytterligare en skräckeffekt är dödens närvaro. Tillsammans med 

demonens monstruösa hotfullhet som försätter karaktärerna i ett slags hjälplöst tillstånd, delar 

läsaren genom sitt externa perspektiv karaktärernas känslomässiga reaktion gentemot 

monstret.  

Utsattheten gällande platsen i Färjan produceras främst genom hjälplösheten i det omöjliga 

att fly från fartyget, och det faktum att karaktärerna är bundna till en plats där monstren är i 

maktposition. Gestaltningen av det groteska på platsen och i kropparna, tydliggör resenärernas 

maktlöshet inför situationen, något som gör att de blir utsatta samt förstärker hotfullheten. 

Karaktären Mariannes utsatthet skildras genom ensamhet och utanförskap, vilket är ett 

sorgligt och känsloengagerande element, precis som Cillas utsatthet som manifesteras i 

hjälplösheten att inte kunna ta sig fram och inte bli hjälpt av passagerare runt omkring, vars 

fokus ligger på att rädda sig själva. Här blir osäkerheten tydlig, eftersom karaktärerna inte vet 

vem de kan lita på, något som liksom hjälplösheten försätter dem i en konstant utsatthet. I 

likhet med Marianne, skildras karaktären Dans utsatthet genom ensamhet och utanförskap, 

samt känslor av självförakt. Skillnaden är att Dan tänker illa om andra och präglas av en 

bitterhet som i samband med hans förvandling till vampyr resulterar i ett hat, vilket sedan 

driver honom genom handlingsförloppet. Vampyren Adam drivs också av hämndkänslor 

eftersom att han målmedvetet arbetar för att få människor att frukta vampyrer igen, vilket 

innebär att han på grund av sin avvikande monstruositet upplevt ett utanförskap. Den 

porträtterade utsattheten i vampyrernas fall bidrar således till att de blir de mest hotfulla 

monstren, med hämnd i sikte. Strandbergs berättarteknik gör att även själva läsaren tar sig an 

en utsatt roll, genom en osäkerhet i förhållande till antecipationen, och hur vissa skeenden och 

karaktärer bör tolkas när oanade vändningar och peripetier presenteras.  

Genom tillbakablickar i Hemmet skildras Joel och Ninas uppväxter – som berör känslor av 

utanförskap både i relation till vänner och familj – varvat med karaktärernas utanförskap i 

vuxen ålder. På det här sättet lär läsaren känna karaktärerna väl, vilket bidrar till att den under 

berättelsens gång hinner utveckla en stark empati för dess öden. Den typiska tonårstematiken 

möjliggör även för identifikation. Förutom tidshoppen, varvas Joels utsatthet med trygghet 

och gemenskap – någonting som försätter läsaren i en utsatt position – eftersom att det blir 

svårt för läsaren att antecipera kommande skeenden när berättelsen först präglas av 

hjälplöshet och förtvivlan för att i nästa stund präglas av hoppfullhet, innan 
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ursprungstillståndet åter tar vid, och så vidare. Läsarens osäkerhet tar sig även uttryck i en 

ovisshet om demonens plan och nästa offer när den frigjort sig från Monika, som är utsatt 

både på grund av sin sjukdom och demonen, som utnyttjar hennes redan befintliga utsatthet. 

Även demonen är utsatt eftersom att den är bunden till Monika, vilket bidrar till en blygsam 

hoppfullhet om att monstret på något sätt ska överlistas, trots att det har ett tydligt övertag, 

något som resulterar i en olycksbådande och förväntansfull stämning. Tallskuggan är en plats 

präglad av ensamhet och isolering, något som de boende vittnar om. Den groteska skildringen 

av platsen och kropparna visar på att de boende saknar kontroll över sin tillvaro eftersom att 

de inte klarar av att ta hand om sig själva, och på så sätt är maktlösa, vilket visar på att 

gestaltningen av det groteska producerar en utsatthet, då hjälplöshet är en form av utsatthet. 

Demonens intrång på platsen avlägsnar dessutom dess trygghet, och främmandegör den på så 

vis, vilket ytterligare bidrar till platsens redan befintliga, känslomässiga utsatthet i och med 

hotfullheten.  

Sammanfattningsvis ser vi att romanernas producerade och porträtterade utsatthet påverkar 

skräckeffekterna – och i förlängningen läsaren – främst genom en känsloengagerande 

berättarteknik. Identifikationen och antecipationen försätter läsaren i en olycksbådande och 

förväntansfull stämning, med ett starkt sympatiserande för de flesta av karaktärerna. Där 

antecipationen och empatin är som starkast, är även effekten av skräck som störst när 

hotfullheten är ett faktum, vilket den ofta är. Karaktärerna som läsaren däremot inte 

sympatiserar med – monstren – ser den som hoten i berättelserna, och anteciperar således dess 

hotfullhet, vilken förstärks genom monstrens porträtterade utsatthet. Läsaren tar sig genom 

den känsloengagerande berättartekniken an en tolkande roll och blir på så sätt en deltagare – 

lika utsatt som resten av karaktärerna – på grund av den ständigt närvarande osäkerheten, som 

både producerar, och kan vara en form av utsatthet. Dess konstanta närvaro hos karaktärerna 

och läsaren pekar således på att utsatthet är en central del av skräckromanernas estetik. Det är 

nämligen osäkerheten i berättelserna, manifesterad i platserna och kropparna, som 

tillsammans med hjälplösheten, främmandegörandet av det bekanta samt hotfullheten – vilka 

tydliggörs och förstärks genom monstruositeten och det groteska – som upprätthåller 

fantastikens effekt, det vill säga upplevelsen av skräck.  
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